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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Jövõ hétvégén benépesül a Garay tér.
Április 16-án, szombaton délután a
húsvéti vásár tõszomszédságában ke-
rül sor az V. Domaine Gróf Zichy-fu-
tóversenyre, mely egyben az olimpiai
ötpróba elsõ Tolna megyei állomása
lesz. A rendezvény 14 órakor kezdõ-
dik az I. korcsoportosok futamával
(2002–03-ban születettek). A rajtszá-
mot és a chipet már 12 óra 30-tól át
lehet venni a Garay téren felállított
nevezési bódékban. Az idei évben
mindenkinek jár a chip, még a gyer-
mekfutamokban indulóknak is, így
szeretné a szervezõ Sportélmény Ala-
pítvány még pörgõsebbé tenni a ren-
dezvényt. A futamok végén a chipek
visszaszolgáltatásakor lehet majd át-
venni az ajándékcsomagokat pólóval,
csokival, frissítõvel.

Folytatás a 12. oldalon.

Fel a futócipõvel!
Európa-bajnokok is rajthoz állnak a Garay téren

A felvétel a tavalyi versenyen készült

Szurdikprogram

Két év alatt 9 kilométer betonút épülhet 
Soha nem volt még ennyire fontos az összefogás!

Ha valamiben fontos lesz a dombvidéki-
borvidéki szekszárdi gazdák, kisterme-
lõk, hobbikert-tulajdonosok összefogá-
sa, az nem más, mint a szurdokokban va-
ló betonutak továbbépítése, a partfalvé-
delem és a közlekedés évtizedekre szó-

ló megoldása miatt. 2009-ig mindez
vágyálomnak tûnt az elõre kalkulálható,
szükséges, cirka félmilliárd hiányában.
De ekkor prioritást kapott ez a terület,
mert megjelent egy 600 millió forintos
országos pályázat egy-egy település, illet-

ve a hozzá tartozó dombvidék számára.
Ebbõl 400-at az állam, 200-at pedig az
önkormányzatnak és a telektulajdono-
soknak közösen kell elõteremteniük a
projekt megvalósításához. 

Folytatás a 3. oldalon.
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Bõsz Adrián telektulajdonos és Kõvári László, a gazdasági bizottság elnöke a Csötönyi-völgyben
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Megalakult 
a megyei állam-

igazgatási kollégium
Március közepén Szekszárdon negyven
taggal megalakult a Tolna Megyei Állam-
igazgatási Kollégium (TMÁK), amelynek
mûködtetõje a megyei kormányhivatal,
elnöke a kormánymegbízott, így Tolná-
ban Tóth Ferenc országgyûlési képvise-
lõ. A TMÁK elsõ ülésén egyebek közt meg-
alkotta a testület alapdokumentumát, az
ügyrendet, ami a mûködés alapszabálya.

A kollégium megalakulásáról, feladata-
iról tartott sajtótájékoztatót László Varga
Zsuzsanna, a kormányhivatal fõigazgató-
ja és dr. Baksa Csaba igazgató. Elmond-
ták, hogy a kollégium a kormányhivatal
koordinációs feladatait elõsegítõ állandó
fórum. A véleményezõ, összehangolást
elõsegítõ testület gondoskodik a több
ágazatot érintõ kormányzati döntések
végrehajtásának területi összehangolásá-
ról, a közigazgatás korszerûsítésére vo-
natkozó javaslatok kidolgozásával, a terü-
leti államigazgatási feladatok összehan-
golásával elõsegíti az államigazgatási
szervek hatékonyabb mûködését.

A területi koordináció célja egyrészt a
megyei kormányhivatal, illetve a megyé-
ben illetékességgel rendelkezõ állam-
igazgatási szervek közötti rendszeres
együttmûködés kialakítása, a közigazga-
tás színvonalának folyamatos javítása, az
állampolgárok ügyeinek gyorsabb, haté-
konyabb intézése, másrészt a közös fellé-
pést igénylõ eseti és állandó jellegû fel-
adatok megoldása során az egyes állam-
igazgatási szervek összehangolt feladat-
ellátásának biztosítása.

A kollégium tagsága több személyi kör-
bõl tevõdik össze: a kormányhivatal veze-
tõibõl, a kormányhivatalhoz integrált
szakigazgatási szervek vezetõibõl, a kor-
mányhivatal koordinációs és ellenõrzési
jogkörébe tartozó területi államigazgatási
szervek vezetõibõl, valamint a kormány-
megbízott által tagként meghívottakból.

A testület munkája során egy-egy téma-
körben, illetve adott területre vonatkozó-
an ajánlásként mûködõ állásfoglalást ala-
kít ki. A munkaterv alapján mûködõ kol-
légium évente legalább háromszor tart
ülést, de az igények és a feladatok tükré-
ben többször is összehívható. V. H. M.

Jelentkezés 
kirakodóvásárokra

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
megbízásából a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza május 1-jén VÁROSI
SPORTMAJÁLIST és május 29-én VÁROSI
GYERMEKNAPOT rendez Szekszárdon, a Pro-
métheusz parkban és környékén. Mindkét prog-
ramot KIRAKODÓVÁSÁR színesíti, amelyre áru-
sok jelentkezését várjuk. A vásáron való részvétel
feltételeirõl, a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb
tudnivalókról az érdeklõdõknek vásári rendtartást
és jelentkezési lapot küldünk. Információkérés:
529-610 vagy info@babitsmuvhaz.hu.

A városi közgyûlés napirendjébõl
Lapzártánk után, április 7-én tartotta
ülését a városi közgyûlés. A tervezett
napirenden egyebek között az alábbi
témák szerepeltek: A 2011. évi bizott-
sági keret felosztása, rendelettervezet
Szekszárd Város Aranykönyvérõl, a he-
lyi közmûvelõdési feladatok ellátásáról,
az önkormányzat fenntartásában mû-
ködõ közoktatási intézmények adat-
szolgáltatásának teljesítésérõl. A szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátások té-
rítési díjáról szóló rendelet módosítása,
az önkormányzati intézményeknél és
az önkormányzat tulajdonában lévõ
gazdasági társaságoknál folyó munka-
helyi étkeztetés megszervezése, házi-

orvosi, házi gyermekorvosi és fogor-
vosi körzetek módosítása, rendelet a
közterületi parkolók üzemeltetésérõl
és a parkolási díjakról, a zöldfelület-gaz-
dálkodásról (I. forduló). A hirdetõbe-
rendezések és hirdetmények elhelye-
zésérõl szóló rendelet módosítása,
többletforrás biztosítása az „Agóra
Szekszárd – Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza multifunkci-
onális közösségi központ kialakítása”
címû pályázat megvalósításához. A
közcsatornára történõ rákötés 2011.
évi támogatási rendszere. Javaslat in-
tézmények infrastrukturális fejleszté-
sét célzó pályázaton való részvételre, a

Dél-dunántúli Önkormányzati Regio-
nális Társulás társulási megállapodása
felmondása, az önkormányzat 2011.
évi közbeszerzési terve. Javaslat a Pécsi
Tudományegyetem, valamint a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza között kötendõ bérleti szerzõdés
jóváhagyására, valamint készfizetõ ke-
zesség vállalására, javaslat a TIOP-1.1.1.-
07/1 kódszámú pályázatok projektme-
nedzseri feladatainak ellátására. Javas-
lat pályázatok benyújtására, javaslat a
2011. évi klímaalap felhasználását cél-
zó támogatásra.

A döntésekrõl a késõbbiekben
számolunk be.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése
az alábbiakban ismerteti a vá-
ros polgáraival, intézményeivel
és közösségeivel a helyi kitünte-
tések és elismerő címek alapítá-
sáról és adományozásának
rendjéről szóló 20/2005. (X. 3.)
szekszárdi ör. számú rendelet
fontosabb szabályait:

PRO URBE SZEKSZÁRD 
EMLÉKPLAKETT

(1) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
adományozható azoknak a polgárok-
nak, közösségeknek, akik/amelyek a
város fejlesztésében, a társadalmi, szo-
ciális, kulturális, gazdasági élet bár-
mely ágazatában kiemelkedõen hasz-
nos munkát végeznek, és ennek ré-
vén a város értékeit növelõ, maradan-
dó eredményeket értek el, öregbítet-
ték a város jó hírét.
(2) Pro Urbe Szekszárd emlékpla-
kettbõl évente legfeljebb három ado-
mányozható.
(3) Pro Urbe Szekszárd emlékpla-
kett adományozását a közgyûlés, vá-
rosi társadalmi szervezetek, érdek-
képviseleti szervezetek, egyesüle-
tek és a város lakossága kezdemé-
nyezheti.

„KÖZJÓÉRT”
KITÜNTETÕ DÍJ

(1) „Közjóért” kitüntetõ díj adomá-
nyozható azoknak a polgároknak, il-
letve közösségeknek, akik/amelyek
Szekszárd városért kiemelkedõ jelen-
tõségû tevékenységet folytatnak, ille-
tõleg hozzájárultak a város országos
vagy nemzetközi hírnevének elmélyí-
téséhez.
(2) „Közjóért” kitüntetõ díjból évente
legfeljebb hat adományozható.
(3) A „Közjóért” kitüntetõ díjra bár-
mely szekszárdi polgár vagy közösség
javaslatot tehet.

„SZEKSZÁRD JAVÁÉRT” 
KITÜNTETÕ CÍM

(1) A „Szekszárd javáért” kitüntetõ cím
annak a szekszárdi székhelyû vagy te-
lephelyû magyar vagy külföldi vállalko-
zásnak adományozható, aki/amely
a) Szekszárd gazdasági fejlõdésé-
nek elõsegítésében, gazdasági ér-
dekeinek elõmozdításában ki-
emelkedõ jelentõségû tevékenysé-
get folytat,
b) szociális területen a lakosság ér-
dekében (életszínvonalának javítá-
sában, szociális jólétének növelé-
sében) példaértékû teljesítményt
nyújt,
c) egyediségével, egyedülállóságá-
val, újításával, nagy jelentõségû díj-
jal, PR-munkával vagy egész élet-
mûvével hozzájárul a város orszá-
gos vagy nemzetközi hírnevének
elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

(2) Évente legfeljebb négy kitüntetõ
cím adományozható.
(3) A „Szekszárd javáért” kitüntetõ
cím adományozására javaslatot tehet
bármely szakmai szervezet, érdek-
képviseleti szerv, magánszemély, tár-
sadalmi szervezet vagy alapítvány.
(4) A „Szekszárd javáért” kitüntetõ
címre nem terjeszthetõ elõ az a vállal-
kozás, aki, illetõleg amelynek valamely
tagja vállalkozási tevékenységgel ösz-
szefüggõ gazdasági vagy egyéb bûn-
cselekmény elkövetése miatt büntetõ
ítélet hatálya alatt áll.

HIRLING ÁDÁM 
KITÜNTETÕ DÍJ

(1) Hirling Ádám kitüntetõ díj annak
az önkormányzat által fenntartott in-
tézményeknél foglalkoztatott közal-
kalmazottnak, munkavállalónak, pol-
gármesteri hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselõnek, ügykezelõnek,
munkavállalónak, az önkormányzat
kizárólagos vagy többségi tulajdoná-
ban álló gazdasági társaságnál foglal-
koztatott munkavállalónak, valamint

az önkormányzat által a feladatkörébe
tartozó közszolgáltatások ellátására
foglalkoztatott közalkalmazottnak
adományozható, aki
a) munkakörébõl fakadó feladata-

it huzamosabb ideje, legalább 10 éve
az átlagosnál magasabb színvonalon
és eredményességgel látja el;
b) jelentõs érdemeket szerzett
nagy munkaigényû szakmai fel-
adat végrehajtásában;
c) életpályája alapján példaképül
állítható.

(2) A Hirling Ádám kitüntetõ díjból
évente legfeljebb három adományoz-
ható.
(3) A Hirling Ádám kitüntetõ díj több
személy, közösség, munkacsoport kö-
zött megosztva is adományozható kö-
zös tevékenység, együttesen elért ki-
emelkedõ eredmény esetén.
(4) Nem adományozható a Hirling
Ádám kitüntetõ díj olyan személy ese-
tében, aki jogerõs fegyelmi büntetés
vagy jogerõs büntetõ ítélet hatálya
alatt áll.
(5) A Hirling Ádám kitüntetõ díj ado-
mányozására javaslatot tehet a mun-
káltatói jogkör gyakorlója, valamint a
munkáltatói jogkör gyakorlójának
egyetértésével a polgármester, az al-
polgármesterek, az önkormányzati
képviselõk, a bizottságok külsõ tagjai
és a városban mûködõ szakmai, társa-
dalmi, civil szervezetek.

Szekszárd MJV Önkormányzatá-
nak Közgyûlése felkéri a szekszár-
di polgárokat, közösségeket, szer-
vezeteket, intézményeket, kamará-
kat, hogy javaslataikat juttassák el
2011. április 30-ig a polgármesteri
hivatalba (7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.).

A javaslattételhez az ûrlapok átve-
hetõk a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodájában, vagy letölthetõ-
ek a www.szekszard.hu portál Köz-
ügyek rovatából.

Felhívás
Városi kitüntetések és elismerõ címek adományozásáról



(Folytatás az 1. oldalról.)
A tét nem kicsi: ha  nem jön össze a kel-
lõ önrész a lakosság és az önkormányzat
részérõl, fuccs a nagy lehetõségekkel
kecsegtetõ négyszázmilliónak, s kicsi az
esélye annak is, hogy a késõbbiek során
az újabb pályázat támogatást élvezzen.

ÚJABB ÖT VÖLGYBEN LEHET 

3 MÉTER SZÉLES BETONÚT

Szekszárd, ha úgy tetszik, rástartolt a
dologra. A fõkoordinátor szerepét be-
töltõ önkormányzat és a hegyközség
idõközben létrehozta a pénzek lehívá-
sához szükséges nonprofit kft.-t, meg-
alakult e célból a borászok szervezete
is. Kétszer 4,5 kilométer betonút meg-
építésének lehetõsége csillant meg,
ami után elmondható lenne: a szek-
szárdi dombság legjelentõsebb útvo-
nalai járható válnak. A kormányzat ez-
úttal nem tûri a hezitálást, a Pató Pál-
szemléletet: 2013 januárjára be kell fe-
jezni, illetve be kell mutatni a „mûvet”
– különben nem utalják át a pénzt!... Az
óra máris ketyeg, s érdeklõdésünkre,
idõarányosan máris biztató dolgokról
adhatott számot Kõvári László, a város
gazdasági bizottságának elnöke.

– Komoly érdeklõdés mutatkozik a
város meghatározó területei közül a
Csötönyi-völgyben, ahol egyébként is
jelentõs a kiépítettség, de a két hátsó
ágán még nem megoldott ez a gond. –
A projekt jóvoltából erre a hiányzó
három kilométernyi szakaszra is be-
ton kerülhet. További érintett terüle-
tek: az úgynevezett Faddi-völgy, a Lisz-
tes-völgy, a Cinka egy, és a Balparásztá-
nál kezdõdõ Szûcs-szurdik – mondta
Kõvári László. A téma iránt nagyon el-
kötelezett képviselõ elmondta, hogy
a közeli napokban sorra kerülõ, az
érintettekkel való összejövetelen ar-
ról számolnak be az említett területek
közös képviselõi, hogy az érdeklõdõk
száma már meghaladta az ötven száza-
lékot. Így elérhetõ akár az a kétharma-

dos érdekeltség is, amivel az ez ügy-
ben még mindig közömbösek már jo-
gi értelemben kényszeríthetõek lesz-
nek arra, hogy a rájuk esõ részt – mert
õk is akarva-akaratlanul haszonélve-
zõi lesznek ennek a beruházásnak –
biztosítsák.

SZÁZ- ÉS KÉTSZÁZEZER KÖZÖTTI 

TULAJDONOSI ÖNRÉSZ

Fontos, hogy meglegyen a közös neve-
zõ a költségek viselését illetõen. A ren-
dezõelveket maguknak a tanyatulajdo-
nosoknak kell a lehetõ leghamarabb
kialakítani és mindenkivel elfogadtat-
ni. Ez lehet csak a területnagyság, de
eme tényezõ kombinálható a telek
adott területen belüli frekventáltságá-
val. Azzal például, hogy egy lakható ta-
nya az út elkészültével dupláját, triplá-
ját érheti, míg egy szerényebb, eldu-
gottabb helyen levõ ingatlan értéke ez-
által nem annyival nõ, mint a fentebb
említett. Ezért is nehéz pontosan meg-
mondani, mennyi esik egy tulajdonos-
ra az összköltségvetésbõl. A telektulaj-
donosok száma nyilván befolyásolja az
egy fõre esõ részt.

– Ebben záros ha-
táridõn belül meg
kell tudni egyezni –
hangsúlyozza a képvi-
selõ. – A város, mivel
ebben a projektben
is utófinanszírozásról
van szó, meg kell elõ-
legezzen sokmilliós
összegeket, s a pro-
jekt sikeressége érde-
kében meg is teszi
ezt. Meglátásunk sze-
rint ez úgy átlagban a
már említett szem-
pontok érvényesíté-
sével 100 és 200 ezer

forint közötti hozzájárulást jelentett
az érintetteknek, ami úgy gondolom,
hogy a fizetési könnyítésekkel és ked-
vezményekkel a legnehezebb helyzet-
ben levõknél is felvállalható. Egyéb-
iránt itt hosszú távú megoldásról van
szó: az eredeti tervtõl is eltérõen nem
2 méter 60 centis – alapjában is a le-
hetõ legtökéletesebben elõkészített –
betonút készülne, hanem 3 méter
széleset ír már elõ a jogszabály, ami
növelte a költségeket. Nem árt tudni:
így egy méter (!) ilyen út költsége mai
árakon számolva 60 ezer forint.

A KONYHAKERTES KISNYUGDÍJASO-

KAT IS HELYZETBE KELL HOZNI!

Bõsz Adrián, a Csötönyi-völgy egyik
ágának félhektáros telektulajdonosa
amondó: meg kell ragadni ezt a ki tud-
ja mikor visszatérõ lehetõséget, az ily
mértékû állami segítséget. Az elsõ
összejövetel azt sugallta: az emberek öt-
ven százaléka máris hajlandó meghoz-
ni az áldozatot a huszonegyedik száza-
di infrastruktúráért. De azért, hogy en-
nél is nagyobb legyen a hozzájárulás, s
ezáltal az egy fõre esõ rész, még gyõz-

ködni kell az embereket arról, érdemes
meghozni a jelenlegi teljesítõképessé-
gük határáig ezt az áldozatot.

– A mi területünkön sok a konyha-
kertes kisnyugdíjas, aki ha meghallja a
jelenlegi számítások szerinti százezret,
kapásból elutasító lesz – tapintott rá a
problémára Bõsz Adrián. Van, aki ab-
ból indul ki,  hogy az egész telke nem
ér ennyit, ami igaz is. Éppen ezért fon-
tosnak tartom, hogy itt a siker érdeké-
ben szinte mindenkit a félszázra tehe-
tõ érintett közül meggyõzzünk, illetve
bevonjunk, és a területalapú számítás
érvényesítésével az összköltség a legrá-
szorultabb, megtakarítással egyáltalán
nem rendelkezõ idõs emberek eseté-
ben lényegesen az említett limitösszeg
alá kerüljön az önrész! S a végösszeg is
hosszú távon, a lehetõ legkedvezõbb
hitelkonstrukcióval legyen kifizethetõ.

– Úgy gondolom, mindenki szeret-
né, hogy az a több száz méteres sza-
kasz, amely rossz idõ esetén szinte
megközelíthetetlen, és elzár bennün-
ket a külvilágtól, így az ingatlanok ér-
tékét is lenyomja, gyalogosan, kerék-
párral és autóval való jó megközelít-
hetõsége esetén egy egészen más
perspektívát jelent majd. A betegség-
gel küszködõ kisnyugdíjasért rosszul-

lét esetén be tud jönni a
mentõ, a tûzoltóautónak is
könnyebb lehet a dolga, ha
valahol baj van. Azt kell be-
látni: olyasvalaminek te-
remtõdött meg a reális esé-
lye, amire húsz-harminc
éve nem volt lehetõség.
Egyáltalán nem úgy nézett
ki mostanáig, hogy belátha-
tó idõn belül lehet olyan
utunk, mint sok helyen a
domboldalakon a városban.
Több mint könnyelmûség
errõl lemaradni! – fejezte ki
az ügy melletti elkötelezett-
ségét Bõsz Adrián. B. Gy.
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Ebben a hónapban 26-ig tartó or-
szágos akciót rendelt az ORFK a
kerékpárosok közlekedésbizton-
ságának javítása érdekében. Me-
gyénkben is javában folyik a bi-
ciklisek fokozott ellenőrzése –
tájékoztatott dr. Szecsei Zsolt al-
ezredes. A Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság közlekedésrendé-
szeti és autópálya-felügyeleti osz-
tályvezetője hangsúlyozta, hogy
napi legalább négy órában folyik
a célirányos ellenőrzés, de „nem
a biciklisek ellen, hanem értük”.

Az alezredes felsorolta az ellenõrzés 
négy fontos szempontját, miszerint
miként tartják be a kerékpárosok a
közlekedés és a láthatóság szabályait,
szondával ellenõrzik, fogyasztottak-e
alkoholt a kétkerekûvel közlekedõk, il-

letve, hogy a kötelezõ tartozékok hi-
ánytalanul megvannak-e. Amennyiben
szabálytalanságot, illetve hiányt észlel
az intézkedõ rendõr, õ maga dönt –
mérlegelési jogkörben – a szankcióról,
annak mértékérõl, természetesen a kö-
rülmények figyelembevételével. Ez le-
het figyelmeztetés, 3000-tõl 20 ezer fo-
rintig terjedõ helyszíni bírság, sõt sza-
bálysértési feljelentést is tehet, aminek
„végeredménye” elérheti a százezer fo-
rintot.

Nem véletlen a mostani akció, ami-
nek fontosságát a szigorú számok is
alátámasztják. Tolna megyében 2010-
ben történt 302 sérüléses baleset so-
rán 47 (közel 15 százalék) alkalom-
mal kerékpáros is érintett volt, s az
említett 47 esetbõl 26 alkalommal õk
maguk okozták a balesetet. Megje-
gyezte az osztályvezetõ, hogy a 47-bõl
hét – az egyre jobban elterjedõ –

elektromos kerékpáron közlekedõ
sérült meg. Tovább elemezve ezt a bi-
zonyos 47-et, kiderült, hogy a balese-
tekben érintett kerékpárosok közül
19-en súlyosan, 26-an könnyebben
sérültek meg, ketten pedig életüket
vesztették. S egy újabb, durva adat: a
26 balesetet okozó közül 14-en itta-
sak voltak! Sõt, szintén egy tavalyi
eset: egy részeg kerékpáros esett a
rendõrautó elé. Szerencséjére, mert
megúszta a komoly sérüléseket. Vi-
szont, ha például a közeledõ kamion
elé zuhan, ki tudja…

Dr. Szecsei Zsolt tapasztalata sze-
rint a biciklisek többsége alig ismeri a
KRESZ-t. Van, aki tisztában van vele,
van, aki nem tudja: tilos ittasan kerék-
pározni! A tavalyi és az idei év elsõ ne-
gyedévének összehasonlítása nem
csal mosolyt az ember arcára. Míg ta-
valy hárman, idén már kilencen szen-

vedtek el sérülést, sõt ebben az évben
már két kerékpárost vesztett el közúti
baleset során a megye örökre. 

Végezetül azt ajánlja az osztályveze-
tõ a kerékpározóknak, ne legyenek
restek, ismerjék meg a KRESZ-t, s azt
tartsák is be. Alkoholos befolyásoltság
alatt ne üljenek biciklire, mert kifeje-
zetten veszélyes. Minden tekintetben
gondoskodjanak láthatóságukról, hi-
szen ha rajtuk van a mellény, ha kivilá-
gítják a kerékpárt, s megfelelõ priz-
mákat szerelnek fel rá, a gépkocsive-
zetõk idõben észreveszik õket. Külön
szólt a kerékpározó gyermekekrõl az
alezredes, különös tekintettel a védõ-
felszerelésekre, ami védelmet nyújt-
hat számukra. A gépkocsivezetõktõl
pedig óvatosságot kért a gyermekek
épsége érdekében. De a felnõtteket is
érintette, különösen a kiszámíthatat-
lan, ittas bicikliseket.     V. H. M.

„Nem a biciklisek ellen, hanem értük…”

Szurdikprogram

Öt völgy lakóit és tanyatulajdonosait érinti a program
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Felhívás húsvéti
adakozásra

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete húsvéti adománygyûj-
tést szervez. Szekszárdon, a Hunyadi u.
4. sz. alatti irodánkban a hét bármely
napján várjuk felajánlásaikat: ruhane-
mûk, tartós élelmiszerek, liszt, cukor,
tésztafélék, konzervek, füstölt áru, tea,
kávé, édesség, stb. Segítségnyújtásuk-
kal nagyban hozzájárulhatnak, hogy a
Tolna megyei, szociálisan is súlyosan
hátrányos helyzetû látássérült embe-
reket és közvetlen családtagjaikat meg-
ajándékozhassuk húsvét alkalmából.
Megköszönjük azt is, ha adójuk 1 szá-
zalékának felajánlásával segítik mun-
kánkat. Adószám: 18864858-1-17.

Önkéntesek és pártoló tagok je-
lentkezését is várjuk sok szeretettel!

Címünk: 7100 Szekszárd, Hunyadi
u. 4. Tel./fax: 74/512-356. Bankszám-
laszám: 71900058-10004074. Honlap:
www.tolnamegyeivakok.hu. E-mail:
szdvakok@gmail.com.

Szja 1 százalék – a Magyar 
Kármentõ Alap javára is

Már a vörösiszap-tragédia áldozatai-
nak megsegítésére, a helyreállítás
költségeire szolgáló adományok
gyûjtésére létrehozott Magyar Kár-
mentõ Alap javára is felajánlhatjuk
az szja 1 százalékát – tájékoztatott a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna

Megyei Adóigazgatósága. Akik 2010.
évi személyi jövedelemadójuk egy
százalékát erre a célra szeretnék for-
dítani, nyilatkozatukban a követke-
zõ adószámot tüntessék fel. MA-
GYAR KÁRMENTÕ ALAP, adószáma:
18204216-1-19.

A vörösiszap-áradat nyomai Kolontáron

A Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza és a
„Méltósággal az út végén” Ala-
pítvány kuratóriumának rendezé-
sében április 5-én délután a kór-
ház zsúfolásig megtelt kultúrter-
mében két fontos eseményre is
sor került. A hallgatóságot az ün-
nepi műsor, a beszédek és az es-
kütétel alatt a meghatottság, az
elszántság, a segíteni akarás, az
emberség és a végtelen szeretet
hatotta át. 

Köszöntõ beszédében Gliedné Till-
mann Erzsébet ápolási igazgató töb-
bek között emlékeztetett arra, hogy a
kórház 2004-ben toborzott elõször ön-
kéntes segítõket. A „Méltósággal az út
végén” Hospice Alapítvány kuratóriu-
mának tagjai, a fogadó osztályok fõnõ-
vérei, fõorvosai sokat tettek a kezde-
ményezés  gyakorlati megvalósításáért.
Gliedné köszönetet mondott továbbá
Matókné Misóczki Mária iskolaigazga-
tónak, a Garay János Általános Iskola ta-
nulóinak és tanárainak, akik minden
évben színvonalas mûsort adnak a hos-
pice alapítvány rendezvényein. 

Mivel 2011 az önkéntesség európai
éve, szép idõpont a mai az önkéntes
segítõk eskütételére – tette hozzá. El-
mondta azt is, hogy a szekszárdi kór-
házban 13 fõ végzett az utóbbi évek-
ben rendszeres vagy kevésbé rendsze-
res önkéntes munkát. Ez együttesen
992 órát tett ki a tavalyi évben, a láto-
gatott betegek száma 6644 fõ volt, kö-
zel minden ötödik betegnél jártak, se-
gítettek. A két legrégebbi önkéntes
segítõ: Mártonné Gangel Klára, aki

2010-ben 3173 beteget, és Bakó Györ-
gyi, aki 2680 beteget látogatott meg. 

Az ápolási igazgató beszéde után
Mártonné Gangel Klára köszöntötte
az új önkéntes segítõket, s szívbõl jö-
võ útravalót adott nekik többek kö-
zött a következõ gondolatokkal: „Em-
berekkel, fõleg beteg emberekkel
bánni a legnehezebb dolog. Segíteni
kell nekik elviselni a félelmet, a fájdal-
mat, a kiszolgáltatottságot, tehetet-
lenséget. Emberi sorsokat ismertek
meg, olykor nehéz élethelyzetbe
nyertek bepillantást, amely próbára
teszi testi-lelki erõnléteteket, ami fel-
emel vagy lesújt. Megélitek, milyen
türelmesen várni, remélni a gyógyu-
lást, vagy méltósággal örökre elmen-
ni. Kihívások, váratlan helyzetek
megoldása, és hasznos cselekedetek
által erõsödik majd az önbecsülése-
tek, értékesebb lesz az életetek. Az or-
vos gyógyít, a nõvér ápol, mi önkén-
tes segítõk testi-lelki támaszt nyúj-

tunk. De nemcsak adunk szeretetet,
hanem kapunk is. Érezzék a beteg
emberek, hogy ti is hozzájárultatok
gyógyulásukhoz. Hálájuk jeléül kincs-
ként fogtok õrizni egy-egy szót, mo-
solyt, mozdulatot, arcot.”

– A kórház legutóbbi felhívására
28-an jelentkeztek önkéntesnek, s
most 14-en vártak avatásra, akik sike-
resen teljesítették az elméleti és gya-
korlati felkészülést – mondta Gliedné
Tillmann Erzsébet, majd az új önkén-
tesek eskütételére került sor. 

A megható eskütételt követõen,
az új önkéntesek nevében Bayerné
dr. Molnár Judit osztotta meg gondo-
latait, és elszavalta saját versét is.

Ezután dr. Muth Lajos, a kórház fõ-
igazgató-fõorvosa köszöntötte az
egybegyûlteket, és örömét fejezte ki,
hogy a most végzett önkéntesek kö-
zött sok fiatal van. – A beteg ember-
nek szeretetre van szüksége, a szere-
tetbõl sosem elég, s ha az önkéntesek

ezt meg tudják adni a betegnek, ak-
kor megkönnyítik mindenki életét –
mondta.

Az ünnepség következõ szép mo-
mentuma volt a Szelíd Ráktérítõk
Klubja részérõl Vigh Ferencné által
szavalt Móra Magda: „Az út felén túl”
címû verse.  

A méltóság mezeje 

Az ünnepség második részében a
„Méltóság mezeje” program alkalmá-
ból dr. Varga Éva fõorvosnõ „Méltó-
sággal az út végén” Hospice Alapít-
vány kuratóriumi tagja köszöntötte a
jelenlévõket, és felhívta a figyelmet a
gyógyíthatatlan, végstádiumú bete-
gekkel való törõdésre. Fontos mozza-
nat, hogy az élet az utolsó percig érté-
kes, maradjon meg a méltósága mind-
végig – mondta. – A nárcisz a rákbe-
tegek és a rákbetegségekkel foglalko-
zó szervezetek jelképe, szimbóluma
lett. Szimbóluma az életnek, a re-
ménynek, a halál legyõzésének, a sze-
retetnek, a ragaszkodásnak, a folyto-
nosságnak. A halott virág utódában él
tovább, akárcsak az ember. Ezért is
lett a remény a folytonosság szimbó-
luma a nárcisz. Születés, élet, elmúlás.

A virágzó nárciszok, amelyek min-
den évben a Babits mûvelõdési ház
elõtti virágágyásban lesznek õsszel
elültetve, s fentrõl nézve a HOSPICE
szót „írják ki”, sajnos most a ház fel-
újítása miatt nem láthatóak, viszont
belõlük két nagy csokor állt az ünne-
pi asztalon, melybõl minden résztve-
võ vihetett haza emlékbe pár szálat. 

Sas Erzsébet

Új önkéntesek eskütétele – nárciszvirágzással
„A szeretet egyetemes nyelve, a mosoly, az érintés, a jelenlét…”
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a szekszárdi
Ír–Magyar Baráti Társaság tag-
jai március 15–19. között az
észak-ír testvérváros meghívá-
sára vettek részt Írország nem-
zeti ünnepén.

Szekszárd városa 2007-ben kötött test-
vérvárosi megállapodást az észak-íror-
szági Downpatrick városával, ahon-
nan már a korábbi években is rendsze-
resen érkeztek vendégek a szekszárdi
fesztiválokra, ünnepekre. Down-
patrick városa – több más európai te-
lepülés részvételével – a korábbi évek-
ben olyan testvérvárosi hálózatrend-
szert épített ki, melynek felépítését
követõen sikerrel pályázott brüsszeli
forrásokra, és nyert támogatást az
egyes városokban tartott nagyobb
rendezvényeken, ünnepségeken való
részvételre.

2010 szeptemberében a sikeres
pályázatnak köszönhetõen észak-ír
testvérvárosunk egy nagyobb dele-
gációval vett részt a szekszárdi szüre-
ti napokon, és az ittlétük során foly-
tatott megbeszélések alkalmával
meghívta városunk vezetõségét az
idén márciusban, az írországi
Listowel városában – a Szent Patrik
védõszenthez kötõdõ nemzeti ünne-
pük alkalmából – rendezett nemzet-
közi testvérvárosi konferenciára. 

A konferencián több város mellett
a franciaországi Bezons delegációja
is tiszteletét tette, melynek érdekes-
sége, hogy a francia város Szekszárd
mellett Downpatrick testvérvárosa

is egyben, és nekik köszönhetõ,
hogy ez a kapcsolatrendszer néhány
éve már háromoldalú testvérvárosi
viszonnyá bõvülhetett.

A Horváth István polgármester ál-
tal vezetett delegáció egy rövid dub-
lini tartózkodás után, a többi meghí-
vott küldöttséggel közösen busszal
utazott tovább az Írország délnyuga-
ti részén található Listowel városká-
ba, a testvérvárosi konferencia és a
Szent Patrik-napi ünnepély helyszí-
nére. A látványos és színpompás fel-
vonulás mellett a konferencia kereté-
ben alkalom nyílt a többi részt vevõ
európai ország jellegzetes nemzeti
ételeinek és italainak a bemutatására

is, ahol Szekszárd város bora méltán
nagy sikert aratott.

A vendégek az ünnepség idõtar-
tama alatt többször is ízelítõt kap-
tak az ír nemzet hagyománytiszte-
lõ és a nemzeti kultúra ápolását ki-
emelten kezelõ mentalitásáról. Az
ünnepi zárórendezvényen a helyi
ifjúsági hagyományõrzõ együttes
egy több mint kétórás, magas szín-
vonalú zenés-táncos mûsorral, ver-
ses balladák kíséretében mutatta
be Írország nemzeti történelmé-
nek fontos állomásait, amely feled-
hetetlen emlékképként maradt
meg minden részt vevõ nemzet
számára.

Önkormányzati delegáció az írországi 
St. Patrick-napi ünnepségen

TeSzedd! Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért

Mától lehet csatlakozni az ország legna-
gyobb szemétszedési akciójához. A Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium a Vidék-
fejlesztési Minisztériummal és az Önkéntes
Központ Alapítvánnyal együttmûködésben
2011. május 21-én országos hulladékgyûjté-
si akciót szervez. A szervezõk nemcsak a
gyûjtésben, hanem az illegális hulladéklera-
kóhelyek feltérképezésében is számítanak
az akcióhoz csatlakozók segítségére.

Április ötödikétõl a www.teszedd.hu
on-line regisztrációs felületen jelezhetik
részvételi szándékukat mindazok, akik
résztvevõként vagy támogatóként szeret-
nének hozzájárulni az akció sikeréhez. A
honlapon a csatlakozók több kategóriá-
ban, a gyûjtés helyszínének meghatározá-
sával regisztrálhatnak. Az egyes települése-
ken önkéntesen szervezõdõ csoportok
munkáját megyénként helyi önkéntes ko-
ordinátorok segítik. A szervezõk az önkén-
tesség európai évének keretein belül Ma-
gyarország eddigi legnagyobb hulladék-
gyûjtõ akciójával kívánják felhívni a figyel-
met az önkéntes tevékenység és a környe-
zettudatos viselkedés fontosságára. Számos
sikeres külföldi példa bizonyítja, hogy a he-
lyi közösségek hulladékgyûjtõ munkáján
alapul az országos akció sikere. Az akció-
val kapcsolatos aktuális információk a
www.teszedd.hu honlapon érhetõk el.

Székelyek

A Bukovinai Székelyek Szekszárdi
Egyesületének következõ összejövetele
április 11-én 17 órai kezdettel lesz Szek-
szárdon, a Tartsay u. 4. sz. alatt, az Elekt-
rolit Kft. elõadótermében. 

Kopjafák és keresztek Bukovinában.
Elõadó: Márton Attila. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várunk!
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Egészséges családok, egészséges társadalom
A Nagycsaládosok Országos
Egyesülete és az Európai Nagy-
családosok Szövetsége közös
szervezésében rendezték meg 9
európai állam 154 helyszínén
egyazon időpontban – Magyaror-
szágon 90 helyszínen – 2011.
március 26-án, szombaton
17–19 óra között azokat a mini-
konferenciákat, melyeknek té-
mája közös volt: Milyen lesz gyer-
mekeink Európája, jövője? 

Szekszárdon, a PTE Illyés Gyula Peda-
gógiai Fõiskola Kara „E” épületében a
Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesüle-
te szervezett e napra tanácskozást,
amelyen szép számmal vettek részt a
családok jövõjéért felelõsséget érzõk.

Elsõként Kálóczi Andrea, a RÉV
Ambulancia vezetõje beszélt egye-
bek között a családon belüli viselke-
dési formákról, a megromlott családi
élet hátterérõl, a segítségkérés és
nyújtás lehetõségeirõl. Kitért arra,
hogy a családban betöltött szerepek
már a gyermekkorban kialakulnak, s
egy szeretetteljes, gyermekeire oda-
figyelõ, a problémákat megbeszélõ
családban nevelkedõ gyermek ezt a
mintát viszi tovább saját felnõttként,

amikor saját családot alapít. A há-
romgyermekes Simon Béla–dr. Tajdina
Julianna gyermekorvos házaspár,
akik a Házas Hétvége Mozgalom tag-
jai, és jegyes oktatással is foglalkoz-
nak, Kálóczi Andrea elõadásának
egy-egy részéhez saját életükbõl
mondták el tapasztalataikat. Kiemel-
ték a következetesség, az odafigyelés
és az egység fontosságát. 

Az informatikus-gyermekorvos
házaspár rengeteg, számos, szinte

minden családban elõforduló problé-
mára javasolt megoldást. Ezek leg-
fõbb tanulsága, hogy két ember egy
életre való szövetsége csak úgy lehet
tartalmas, és csak úgy nevelhetnek
szellemileg, lelkileg, testileg egészsé-
ges gyermekeket, ha a házaspár kö-
zött összhang van a gyermeknevelés
legsarkalatosabb pontjaiban, fejlesz-
tik önismeretüket, valamint egymás
szeretetigényére kiemelt figyelmet
fordítanak. 

A kettõs nevelés veszélyeire is fel-
hívták a figyelmet. Valamint arra,
hogy a férjnek és feleségnek kell el-
sõsorban egységet alkotni. Egymást
tisztelni, szeretni, együtt gondolkod-
va együtt dönteni (ehhez elengedhe-
tetlen az egymás közötti állandó
kommunikáció), mert csak a közös
szeretetben való következetes neve-
lés hozhatja meg a gyümölcsét, tehát,
hogy a gyermekekbõl egészséges, ér-
tékeket követõ felnõttek váljanak. 

A szervezõ nagycsaládos egyesület
elnöke, Heim Károlyné és férje öt
gyermeket neveltek fel, három uno-
kájuk van. Egyesületük 1990-ben ala-
kult, jelenleg Szekszárdon kívül még
tizenkét településrõl vannak tagjaik,
összesen hatvanhárom család. Cél-
juk: az anyaságnak, mint értéknek
felmutatása, érdekvédelem, egymást
segítõ, szolidáris közösség alkotása.
Követik a családokat érintõ jogsza-
bályok változását, és adományokat
közvetítenek a rászorultaknak. 

A konferencia sikerét mi sem bizo-
nyította jobban, mint az, hogy a hall-
gatóság érdeklõdése az elõadások
után sem lanyhult, saját élethelyzetü-
ket felvázolva kértek tanácsot a jelen-
lévõ szakemberektõl. -sas-

Aki szülõ, tudja, gyermekének elveszté-
sénél borzalmasabb nem történhetne
vele. Szerencsére járnak, járõröznek
köztünk „õrangyalok”, akik akár nyara-
lás, horgászat közben, vagy éppen mû-
tét után lábadozva is kötelességüknek
érzik az életmentést saját életük koc-
káztatása árán is. Dr. Martinkó Károly
nyugalmazott rendõr alezredes, író
Kékfényû glóriába foglalta történetei-
ket 14 közül a 10. dokumentumriport
kötetébe. A gyermekmentõ rendõrök
hõsiességének elmondása országos út-
jának missziós célja. Szekszárdra az Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtár meghívá-
sára érkezett március 21-én, hogy meg-
ismertesse velünk fõként a Tolna me-
gyei életmentõk igaz történeteit. 

Köllõ Imre alezredes, a Paksi Rend-
õrkapitányság vezetõje több embert
megmentett a vízbefúlástól balatoni
és Duna-parti nyaralásaik során. Fia,
Köllõ József az atyai szándék ellenére
vízirendõr lett. Feleségével a Balato-
non csónakáztak, amikor egy fuldok-
ló nõre lett figyelmes. Úszni nem tu-
dó feleségét a csónakban hagyva
azonnal vízbe ugrott, és kimentette a
nõt, aki a parton köszönet helyett
üvöltözve kérte számon, hogy meri
õt fogdosni…

Vass Zoltán százados a fiával horgá-
szott Domboriban, amikor észrevet-
ték, hogy nyugati széllel fenyegetõ vi-
har közeleg sötét fellegekkel. Tõlük
huszonöt méternyire egy hosszú ka-
jakban egy öttagú nyaraló család szállt
vízre. A hirtelen kerekedett szélvihar-
ban kajakjuk felborult, és hamarosan

már a vízben fuldokoltak. A százados,
fiával együtt emberfeletti erõvel eve-
zett feléjük nagy lemezcsónakjukkal,
a viharos széllel szemben. Sikerült
mindannyiukat partra segíteni, né-
gyüket a csónakban, a családfõt hely-
hiány miatt az után húzva. Az apába
negyedórás küzdelem után sikerült
életet lehelni a szárazföldön. A meg-
mentettek egy köszönõszóval sem fe-
jezték ki hálájukat. Vass Zoltán és Zoli
fia azóta sem tudják, kiket mentettek
meg, így nincs mód arra, hogy Köllõ
Imre alezredes felterjessze õket élet-
mentõknek járó kitüntetésre. A ter-
mészet erejével kellett szembeszállnia

Vörös András törzszászlósnak is, a
Tolna megyei Nak község körzeti
megbízottjának. A Lápafõn egy bor-
zasztó égszakadás következtében
erõs sodrású folyóvá változott pata-
kocska fölött egy 14 éves, éppen az
általános iskolából elballagott fiú ka-
paszkodott egy faágba, és jajveszékel-
ve kiabált segítségért, mivel már alig
bírta magát tartani. Az alatta nagy
mennyiségû hordalékkal, farönkök-
kel hömpölygõ áradat azonnal vég-
zett volna vele. A törzszászlós, akit ké-
sõbb a fiú tisztelete és hálája jeléül
Bandi bácsinak szólított, egy pillanat
alatt felmérte a helyzetet. Nagy leve-

gõt vett és a sodró áradatba gázolt,
hogy megközelítse a fiút, Zoltánt.
Ahogy közelebb ért, már mindkette-
jük élete csak egy hajszálon függött,
de a közeli hidat mentõ tûzoltók se-
gítségével sikerült kötelet dobni a fiú-
nak, aki a derekára kötözte azt, és
erõs lélekjelenlétének köszönhetõen
leereszkedett az áradatba, a törzszász-
lós sikeresen elkapta, és fejét a víz fö-
lött tartva a partra vitte.

Dr. Martinkó Károly a Magyar
Rendõr címû képes hetilap fõmunka-
társaként 1988-ban vonult nyugállo-
mányba alezredesi rendfokozattal, az-
óta 14 kötetet készített. Kékfényû
glória címû kötetével olyan rendõrök
elõtt tiszteleg, akik halál torkába ju-
tott gyerekek életét mentették meg.
Kötelességének érezte megírni a
Gyermeksikolyok címû könyvet, ami
gyermekek sérelmére elkövetett em-
berölésekrõl szól, rettenetes dolgokat
feltárva benne. Véleménye szerint
ezeknek az emberöléseknek legalább
a felét meg lehetne elõzni egy kis oda-
figyeléssel. 

Dr. Martinkó Károly nemcsak írás-
ban, de kõben, síremlékekkel is igyek-
szik a hõs rendõrök emlékét megõrizni.
Éppen közel egy éve avatták neki kö-
szönhetõen Dunaföldváron Fekete Fe-
renc fõtörzszászlós gránit síremlékét.

– Ha nincs köszönet, nem baj, ak-
kor is csinálni kell – vallja Martinkó,
aki következõ kötetében a Kékfényû
glória folytatását írná meg arról, ami
az elmúlt 15 év során történt. 

Kovács Etelka

A hõsök köztünk járnak
Martinkó Károly könyve életmentõ rendõrökrõl

A nyugalmazott alezredes elkötelezett a hõs rendõrök emléke iránt
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„Ahol tönkremegy a család, ott elõbb-utóbb tönkremegy a haza is”

Interjú dr. Csókay András idegsebésszel
A Házas Hétvégés Közösség, a szek-
szárdi plébánia és a Halász Háló
Egyesület meghívására dr. Csókay
András idegsebész tart előadást
április 17-én, vasárnap 16 órai
kezdettel a Garay-gimnázium
dísztermében. 

Az adjunktus a Budapesti Mûszaki
Egyetemen 1980-ban építõmérnöki
diplomát, a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karán 1989-ben orvosi diplo-
mát szerzett. Az Országos Baleseti In-
tézet Idegsebészeti Osztályán dolgo-
zott 2003-ig. Jelenleg Miskolcon gyó-
gyít. A súlyos traumás agyduzzadás ke-
zelésére az úgynevezett éralagút-tech-
nika módszert és további koponya-tér-
nyerési technikák új mûtéti megoldá-
sait fejlesztette ki. Az elmúlt évek során
az agydaganatok sebészetével foglalko-
zott, és több könyve jelent meg, me-
lyekben hitrõl, lélekrõl, magyarságról
osztotta meg gondolatait. Közelgõ
szekszárdi látogatása elõtt rövid inter-
júra kértük az elfoglalt szakembert,
amit õ készséggel elvállalt.
– Kétféleképpen szokták önt meg-
nevezni: agysebész vagy idegse-
bész. Melyik a helyes, és pontosan
mit takar ez a szakterület? 

– Az agysebész az a romantikus el-
nevezés, de jól tudjuk, hogy mûtétnél
nem állunk meg a nyaki gerinc felsõ
részénél, hogy arra hívjunk valaki
mást. Így az idegsebész a helyes szak-
kifejezés, aki a központi idegrendszer
sebészetével foglalkozik. Ez áll az agy-
velõbõl, a gerincvelõbõl és az ereibõl,
sõt, a kilépõ idegelemekbõl is. Az más
kérdés, hogy a gerincoszlop elváltozá-

saival is foglalkozik az idegsebész, de
ezzel úgyanúgy más szakmákból is
foglalkoznak, így az ortopédia vagy
traumatológia, vagy éppen a gerinc-
sebészet, amely kezd önálló disciplina
lenni, ám ez a gerincet alkotó cson-
tok, porcok elváltozásaival foglalko-
zik. Az idegelemekkel viszont csak az
idegsebész foglalkozhat, ha operálni
kell azokat.
– Ön eredetileg mérnöknek tanult.
Hogy jutott el az elhatározásig,
hogy idegsebész legyen?

– Közvetlenebb kapcsolatra vágy-
tam az emberrel, mint ahogy a mér-
nöki létesítményeken keresztül lehet.
Persze, minden az emberért van, azt
tudom. Tanár vagy orvosi irányba
akartam menni, és így elszántam ma-
gam és felvételiztem az orvosi egye-
temre. Felvettek és elvégeztem. Utána
elõször a koponya- és gerincsérültek
akut gyógyítása vonzott, így kerültem
az idegsebészeti pályára. 
– Azt mondják, az agy a gondola-
taink tárháza, az egész emberi
szervezet irányítója. Emlékszik
még arra, amikor elõször ért szi-
kével egy emberi agyhoz? Mire
gondolt akkor?

– Nagy megilletõdöttség volt ben-
nem, és nem tagadom, némi félelem
is. Persze elõtte sok asszisztálást kel-
lett végezni, de az elsõ mûtét mindig
különös dolog.
– Nagyon sok realista gondolkodó-
ról, orvosokról, kutatókról tudjuk,
hogy ha nem is voltak hívõk, életük
egy bizonyos pontján eljutottak az
istenhitig. Mi lehet ennek az oka?
Ön érezte már egy-egy mûtétje so-
rán, hogy egyedül nem boldogul, és

csak Isten segíthetett abban, hogy
az operáció végül sikerült? 

– Folyamatosan érzem, fõleg a na-
gyon nehéz helyzetekben. Amikor az
ember egyre többet tanult, akkor jön
rá, hogy tulajdonképpen mennyire
keveset tud. Ez lehet, hogy paradox,
de így van. Kellermayer professzor, a
nemzetközileg elismert sejtkutató
nemrég megjelent „Az élet” (Kai-
rosz) címû könyvében úgy fogalmaz,
hogy a tudás 3 szintje 3 nem tudás:
nem tudom, nem tudjuk, sosem tud-
hatjuk meg.
– Egy nyilatkozatában azt olvas-
tam, nem élt mindig istenfélõ életet.
A fordulat éve 1998 volt, amikor sa-
ját szavaival szólva: „káromkodó
orvosból imádkozó orvos” lett. Mi
okozta ezt a nagy változást? 

– Sajnos nemcsak az orvosi élete-
met, hanem a családi életemet is

majdnem tönkretette a gõg, ami azért
lett bennem, mert elhagytam gyer-
mekkorom szép istenhitét. Észbe
kaptam és visszatértem, ez a lényeg.
– Ha Isten velünk, ki ellenünk? címû
könyvében azt írja, el kellene gon-
dolkodnunk arról, hogy az egyén, a
család, a nemzet mit tud tenni egye-
dül, és mire lenne képes Istennel
együtt. Ön szerint mi vezetett oda,
hogy az emberek életében és a ma-
gyar társadalomban is kevésbé van
jelen az istenhit, mint mondjuk öt-
ven évvel ezelõtt? Milyen következ-
ményeit látja ennek az egyén, illet-
ve a haza szempontjából?

– Az a borzalmas ideológia tett
tönkre minket, ami a kommunizmus-
sal jött, s ami az Isten, vagyis a szeretet
üldözését is jelentette. Aztán a ’80-as
évek végén a liberalizmus, ami azt su-
gallja, hogy mi emberek vagyunk az
istenek. Egyformán szétroncsolja a
helyes családépítést, nemzettudatot
és mindent. Ha sikerül errõl letérni és
visszatérni a magyarok oltalmazójá-
hoz, a Szûzanyához és Istenhez, Krisz-
tushoz, emelkedni fog a nemzetünk.
Ha nem, tovább süllyed és végül el-
pusztul, mint annyi nép a történelem
folyamán. Ilyen egyszerû a dolog. 
– Arra kérem, foglalja össze egy-
két mondatban, mirõl hallhatjuk
majd Szekszárdon? 

– Ezekrõl a fent említett dolgokról,
és még arról a személyes megtapasz-
talásról, hogyan segítette az imádság
azokat a tudományos idegsebészeti
felfedezéseket, amelyekkel jobban le-
het operálni az agydaganatos betege-
ket, vagy akár a koponya- és gerincsé-
rülteket. Cser Ildikó

A Honvédelmi Minisztérium
2004-ben alkotott törvénye alap-
ján működnek a megyék védelmi
bizottságai – a megyei közgyűlé-
si elnökök irányításával. Így a
polgármesterek vezetésével dol-
gozó települési védelmi bizottsá-
gok meghatározott tevékenysége
teljes mértékben összhangban
van a megyeivel. 

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság
(TMVB) csütörtökön tartotta idei elsõ
ülését. Egy-egy esztendõben két ren-
des ülésen jönnek össze a tagok, ám a
helyzettõl – katasztrófa, például árvíz...
– függõen több rendkívüli összejöve-
telen is tanácskoznak az adott aktuális
témáról. Nagy Zoltán, a megyei védel-
mi bizottság titkára elmondta, hogy a
megyei bizottság tehát centrális aláren-

deltségben mûködõ döntéshozó és
döntéskoordináló közigazgatási szerv.
Mint ismeretes, a bizottságban speciá-
lis szakemberek, szaktekintélyek – a
megyei rendõrfõkapitány, a katasztró-
favédelem megyei igazgatója, az
ÁNTSZ vezetõje... – dolgoznak, ami ga-
rancia, hogy minden téren szakszerû
döntés szülessen.

A TMVB hatékony mûködése külö-
nösen a feladatokra való felkészülés és a
prevenció során látható igazán. Mint
azt példaként Nagy Zoltán elmondta, a
tavalyi óriási esõzések okán elrendelték
a megye valamennyi zápor- és halasta-
vának felülvizsgálatát, így, ahol szüksé-
ges, a biztonságosság érdekében meg-
teszik a megfelelõ beavatkozásokat. A
titkár kitért annak elvitathatatlan fon-
tosságára, hogy „egy kézben”, azaz egy
bizottságnál történnek a döntések pél-

dául a válságkezelés mikéntjének és
menetének a meghatározásában. Meg-
tudhattuk azt is, hogy megyénk erre az
évre közel hétmillió forintot nyert el a
védelmi alapfeladatok ellátására.

A japán földrengést követõ fuku-
simai katasztrófával kapcsolatos kér-
désünkre a szakember leszögezte,
hogy „emiatt Magyarország bizton-
ságban van”. Ezután mérési adatok-
kal szolgálva elmondta, hogy hazánk
a háttérsugárzás mérésében teljesen
lefedett a 150 radiológiai mérõállo-
más révén. Úgy fogalmazott, hogy
eddig egyetlen mérõállomáson sem
haladta meg a háttérsugárzás a ko-
rábbi, illetve a „hétköznapokon”
mért napi átlagot. A mérõállomások
napi frissítésû adatait bárki nyomon kö-
vetheti a www.katasztrofavédelem.hu
honlapon. V. H. M.

Fukusima: Magyarország biztonságban van
Hatékonyan mûködik a megyei védelmi bizottság

„…miénk a felelõsség önmagunkért,
egymásért, minden létezõért és a kö-
zös jövõnkért.” (Meszlényi Attila)

Meghívó
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
és a PTE IGYFK tisztelettel meghívja
önt és elkötelezett, tenni akaró és ér-
deklõdõ barátait, ismerõseit a SZEK-
SZÁRDI BÛNMEGELÕZÉSI SZABAD-
EGYETEM áprilisi elõadására. 

Helyszín: Szekszárd, PTE IGYFK
Rákóczi u. 1. Fszt. 42. elõadó. Idõ-
pont: április 12. (kedd) 17.30 óra.

TÉMA: 

A családon belüli erõszak
kezelésének kérdõjelei.

Elõadó: dr. Buda Bernadett rendõr-
százados, a Szekszárdi Rendõrkapi-
tányság kiemelt bûnmegelõzési fõ-
elõadója.

Tartson velünk a biztonságérze-
tünket megerõsítõ szolgálatunkban!



Megelevenedtek szemünk előtt 
a magyar történelem egyik leg-
tragikusabb ütközetének, a mo-
hácsi csatának vérfagyasztó pil-
lanatai. Az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár Internet Fiestájának zá-
róeseményeként Baltavári Tamás
történész, a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem doktoran-
dusza mutatta be a történettudo-
mányban jól hasznosítható szá-
mítógépes modellalkotás mód-
szerét március 28-án.

Az igen népszerû Total War játékcsalád
egyes részeivel hitelesen modellezhe-
tõk a történelem fontos csatái. A há-
romdimenziós megjelenítés során ki-
derülhet még az is, hogy egy kortárs
forrás leírása megbízhatatlan, mint
Polübiosz beszámolója Hannibál a ró-
mai-pun háborúban kitalált hadmoz-
dulatáról, amit a 3D animáció szerint
lehetetlen megvalósítani.

Ennél fontosabb azonban, hogy
Baltavári és társai a valóságnak minél
inkább megfelelõen modellezzék tör-
ténelmünk gyásznapjait, amelyekrõl,
így az 1526-os mohácsi csatáról vagy
az 1809-es gyõri ütközetrõl téves

sztereotípiák élnek bennünk. Hiszen
a mohácsi csatát a magyar hadsereg
számára akkor rendelkezésre álló pa-
raméterekkel meg lehetett volna
nyerni. Baltavári szerint csak arra lett
volna szükség az egyáltalán nem ösz-
szeszokott magyar seregben, hogy
egy jól begyakorolt kürtjelre a lovas-
ság, amennyiben nem ér el átütõ
eredményt egy rohammal, húzódjon
a nehéz, statikus magyar gyalogság
mögé, és ott megpihenve, összeren-
dezõdve induljon új rohamra. A lovas-
ság ugyanis leküzdötte a törökök bal-
szárnyát, és néhány magyar lovas el-
jutott a szultán közvetlen környezeté-
be is úgy, hogy a testõrségnek kellett
levágnia õket. Ami azt jelenti, hogy
még a török elit centrumnak is leg-
alább a felét nagyon csúnyán elintéz-
tük. Valahol itt következett be a len-
dületvesztés. Ekkor kellett volna visz-
szavonulni a gyalogság mögé pihen-
ni. Az elfáradt lovasok ezzel szemben
elkezdtek menekülni és otthagyták a
gyalogságot.

A mohácsi csata rekonstrukciójá-
hoz a Mediewal II. Total War, Magyar
Mod.-ot alkalmazták. A szoftverek se-
gítségével rekonstruálták a csatateret,

modellezték a környezeti tényezõket,
az idõjárást, a talajt, a növényzetet és
vízrajzot, a településeket és az utakat.
Egy grafikuscsapat, Hajnal Ödön és
Magyar Zoltán segítségével vált lehe-
tõvé a csata fizikai elemei, a fegyve-
rek, páncélok és egyéb látványelemek
korhû megjelenítése. A következõ fá-
zisban a seregek és harcrendjük mo-
dellezése történt. Meghatározták az
egyes egységek fizikai tulajdonságait,
pszichológiai állóképességüket, a
fegyverek hatásadatait – mindezt ere-
deti források és a szakirodalom fel-
használásával. A csata forgatókönyvé-
nek elkészítése során minden egyes
„játékos” mozgását meg kellett tervez-
ni. Az elsõ komolyabb anyag, ami el-
készült a mohácsi csatáról hat perc-
ben, még nem szemléltetõ, magyará-
zó jellegû. Azért készült, hogy legyen
egy olyan szép videoklip, ami a fiata-
lokat megragadja, és a csata hangula-
tából visszaad valamit. 

Nyugaton már edugames néven lé-
teznek olyan játékok, amelyek egy-
ben komoly oktatási célokat is képvi-
selnek. Rengeteg ilyen játék terjedt
már el, egyelõre elsõsorban szakmai
típusú praktikus játékok, de már egy-
re több jól használható humántár-
gyak oktatásakor. A technika még sok
helyen erre nem alkalmas, de talán 10
év múlva a pedagógusnak elég lesz
annyit mondania, miután órán a Hu-
nyadi-korszakot tanulták, hogy házi

feladatként töltsék be a megfelelõ
programból ezt a korszakot. A diákok
ott találják magukat egy nagy Európa-
térkép elõtt, ami már szemléletes és
sokatmondó, aztán elkezdõdik egy
kampány, aminek során az egész or-
szágot igazgatják. Ennek csak egy ré-
szét jelentik a csaták. A gazdaságot ve-
zetik, sok esetben még a kultúrába,
diplomáciába is beleszólhatnak. Ha a
diák játszik egy-két órát önfeledten
ezzel a játékkal, akkor találkozik mind-
azokkal az információkkal, amelyeket
egyébként a tankönyvben találna
meg: kultúrtörténettel látványosan,
politika-, diplomácia-, hadtörténettel,
amiben esetleg lát egy-egy lejátszandó
csatát. Ha ezt elérnénk, akkor valóban
egy olyan komplex oktatási segédlet
állna rendelkezésünkre, amely önma-
gában képes kiváltani egy-egy tan-
könyv anyagát. Ez a végsõ cél. A BBC
az egyik legnívósabb csatorna, ame-
lyik elõször használta ezt a programot
dokumentumfilmek animációs anya-
gaként. Baltavári és munkatársai is er-
re törekszenek, és tárgyalásban van-
nak a televízióval, hogy készüljön el
egy olyan dokumentumfilm-sorozat,
amelynek az animációs betétjét õk
biztosítják. Hiszen a meglévõ tárgyi
emlékek felhasználásával már nem le-
het újdonságot bemutatni egy-egy a
magyar történelemrõl készült doku-
mentumfilmben. 

Kovács Etelka
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EU-támogatásból fejleszti a Tol-
na Megyei Önkormányzat az álta-
la fenntartott közoktatási intéz-
mények informatikai rendszerét. 

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007
tavaszán pályázatot nyújtott be az
Európai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával meghirdetett „Tár-
sadalmi Infrastruktúra Operatív
Program” keretében megvalósuló, a
pedagógiai módszertani reformot tá-
mogató informatikai infrastruktúra
fejlesztésére (TIOP 1. 1. 1/07/1).

Többszöri határidõ-módosítás
után 2010 novemberében sikerült
megkötni a támogatási szerzõdést. 

A fejlesztés célja, hogy minden
közoktatási intézményben egysé-
ges alapinformatikai rendszer áll-
jon rendelkezésre, amely nélkü-
lözhetetlen feltétele a kompeten-
ciaalapú oktatás elterjesztésének,
az „Intelligens iskola” program
megvalósításának, továbbá hozzá-

járul az egyes intézmények közti
különbségek mérsékléséhez.

A pályázat 10 intézményt, illetve
tagintézményt érint, 2011. február
1-je és augusztus 31-e között zajlik,
90 millió forintból.

A fejlesztés során iskolai számító-
gépek, tantermi csomagok (interak-
tív tábla, projektor, számítógép),
szerverek, a diákok teljesítményé-
nek mérését, valamint a számonké-
rést elõsegítõ szavazócsomagok,
WIFI-csomagok beszerzésére kerül
sor. A sajátos nevelési igényû tanu-
lók – különösen a gyengénlátók, hal-
lássérültek, mozgássérültek, tanulási
nehézségekkel küzdõk – integrált
oktatását segítõ speciális eszközök
beszerzésére is lehetõség nyílik.

Információ:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Szekszárd, Szent István tér 11–13.
74/505-600.
human_osztaly@tolnamegye.hu.

Fejleszti iskoláit a megye

Gyõzhettünk volna Mohácsnál?
A számítógépes modellalkotás tanulságai
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dr. Wagner Gyu-
la, a Szekszárdi Dialízisközpont orvosigazgatója és felesége, dr. Né-
meth Emília szemész főorvos. Beszélgetésünk apropóját egyrészt a ve-
se világnapja adta, másrészt a legtöbb szép mondást hordozó sze-
münk, mint például „A szem a lélek tükre”. S még egy jó ok a család
évében: a Wagner házaspár szeme fénye a 9 unokájuk. 

Egy férfi: 
dr. Wagner Gyula

Egy nõ: 
dr. Németh Emília

– A közelmúltban volt a vese világ-
napja. Idén mi volt a fõ téma, amire
felhívták az emberek figyelmét? 

– A vesebetegségek és a szív- és ér-
rendszeri betegségek összefüggéseire.
A napjainkban népbetegségnek számí-
tó szív- és érrendszeri betegségek
nemcsak segítik a vesebetegség kiala-
kulását, hanem egyben jelentõsen
rontják a vesebetegek túlélési esélyeit,
pedig ma már a vesebetegség akár egy
egyszerû vizeletvizsgálattal is kiszûrhe-
tõ, korai fázisban jól kezelhetõ. Ellen-
kezõ eseten viszont egy életen át tartó
dialíziskezelést is eredményezhet. 
– Egyre több vesebetegrõl lehet hal-
lani…

– A legtöbb ember nincs tisztában
azzal, hogy milyen kulcsfontosságú
szerepet tölt be szervezetünk mûködé-
sében a vese, és hogy a vesekárosodás
milyen komoly, akár végzetes követ-
kezményekkel járhat. A vesebetegség
elõfordulása napjainkban egyre gyako-
ribb, a betegek száma évente mintegy
6-7 százalékkal növekszik. A világ leg-
több országában minden 10. embert
érint valamilyen fokú vesezavar. 
– Milyen betegségek állnak a vese-
betegségek hátterében?

– Leggyakrabban olyan népbeteg-
ségek, mint a magas vérnyomás, illet-
ve a cukorbetegség, vagy mindkettõ.
Elõrehaladott vesekárosodás eseté-
ben jelentõsen beszûkül a vesemûkö-
dés, ennek következtében a szerve-
zetben felhalmozódnak a káros anya-
gok, valamint a vese nem képes eltá-
volítani a felesleges folyadékmennyi-
séget. Sajnos a krónikus vesebetegség
sokáig semmilyen tünetet nem okoz,
s amikor észreveszik, már gyakran ké-
sõ. Ez esetben nem marad más meg-
oldás, csak a beteg élete végéig tartó
dialízis vagy a transzplantáció. 
– Miután sokáig semmilyen tünetet
nem okoz, mi a teendõ, hogy elke-
rüljük ezt a betegséget? 

– Tekintve, hogy hazánkban a ma-
gas vérnyomású betegek száma meg-
haladja a kétmilliót, a cukorbetegek
száma pedig egymillió körül van,
népegészségügyi szempontból is óri-
ási szerepe van a megelõzésnek.

Fontos a rendszeres szûrés, amely
még idõben lehetõvé teszi a vesebe-
tegség felismerését, gyógyszeres keze-
lését. Mindenek elõtt alapszabály a sós
ételek és a dohányzás mellõzése, rend-
szeres mozgás és vérnyomásmérés. 
– A dialízis szó már önmagában is
félelmetes…

– Magyarországon több mint 
10 000 ember szorul dialízisre, ebbõl
a szekszárdi központban több mint
100 beteget kezelünk, akik hetente
háromszor jönnek hozzánk, hogy
megkapják a számukra életmentõ ke-
zelést. A vese világnapjának felhívása-
it azért tartom fontosnak, mert segít-
ségével megszólíthatjuk a szélesebb
nyilvánosságot. Emellett el tudjuk ér-
ni a háziorvosokat is, akik az éves la-
borvizsgálatok keretében ellenõrizni
tudják a vesefunkciót, megelõzve ez-
zel a súlyosabb esetek kialakulását. 
– Fõorvos úr, mivel mutat példát a
betegeinek? Köztudott, hogy szere-
ti a sportot…

– Fontos számomra a sport, a te-
nisz, de szeretem a horgászatot, a
fényképezést, a természetet, a ker-
tészkedést. Emellett imádok táncolni
– az is egy jó sport –, s talán elkezdem
pótolni az elmulasztott olvasást, ami-
re eddig alig volt idõm.  

SAS ERZSÉBET ROVATA

Egy pár két páros szervünkrõl 

– Hány éves kortól lehet, illetve kell
szemorvoshoz járni?

– A szem vizsgálatának nincs alsó
korhatára. Fontos viszont, hogy
tudjuk, van-e a családban szembe-
teg, esetleg halmozódás megfigyel-
hetõ-e. Hároméves kor alatt meg
kell gyõzõdni arról, hogy gyerme-
künk jól lát-e, ha nem, azt több do-
logból is észlelhetjük. Közelebb
tartja a szeméhez a tárgyakat, eset-
leg nekimegy ajtónak, asztalnak.
Vannak  – 1982 óta – jól mûködõ
szûrõvizsgálatok, amelyek már a
bölcsõdében, óvodában kiszûrik, ha
baj van a kisgyermek látásával. 
– Szülõknek sokszor félelmük az
is, hogy a gyermekük színvak.

– Színvizsgálatot hatéves kortól le-
het végezni, de a rendellenességekre
sokszor az anyuka is rájön. Legjobb,
ha letakarja a gyermek egyik szemét, s
ha bármilyen bizonytalanságot fedez
fel a gyermek látásával kapcsolatban,
azonnal szakemberhez kell fordulni.
– Melyik az a kor, amikor sok em-
ber „hirtelen” szemüveges lesz? 

– 40 éves kor körül jelentkeznek
azok a jelek, amely a szemorvoshoz
viszi az embereket, s fontosnak tar-
tom, hogy az elsõ szemvizsgálatot
mindig szemorvos végezze.

– Sokat hallunk a szürke, illetve 
a zöld hályogról.

– A zöld hályog szinte észrevétlenül
alakul ki, csak vizsgálattal állapítható
meg – általában ez is 40 éves kor kö-
rül alakul ki –, amikor már panaszt
okoz. Sajnos akkor már visszafordít-
hatatlan a károsodás. Alig van tünete,
esetleg homályosabb a látás. Ezért ja-
vasolom mindenkinek, hogy 40 éves
kora körül mindenképpen menjen el
szemorvoshoz, ugyanis a lakosság 2
százaléka ebben az életkorban már
zöld hályogban szenved. Gyógymódja
a szemcsepp, a lézerkezeléses mûtét.
Ez nem látásjavító, hanem megõrzése
annak az állapotnak, amelyet a vizsgá-
lat során megállapítottunk. A szürke
hályog régebben 65 éves kor körül je-
lentkezett, sajnos ma már az UVB-su-
gárzás miatt 40 éves korban is elõfor-
dul. Ezt magunk is észrevehetjük,
mert a szemlencsénknek szürkés fé-
nye lesz. Tünete a látásromlás, s csak
mûtét a gyógymódja – ultrahangos
technikával –, amely viszont bármi-
lyen életkorban elvégezhetõ. 
– Hirtelen ránk zúdult a tavasz, s
ezzel a napsütés. Mivel védjük sze-
münket?

– Az ózonréteg elvékonyodása mi-
att mindenképpen UV-réteggel ellá-
tott napszemüveget javasolok. A sima,
sötét napszemüveg sajnos többet árt,
mint használ. Ugyanis a sötétség mi-
att a pupilla tágul, így több sugárzás
éri a szemet, mintha egyáltalán nem
viselnénk napszemüveget. Gyerme-
keknek még fokozottabban fontos az
UV-védõ réteg. Jó szolgálatot tehet
egy széles karimájú kalap is, ami szin-
tén árnyékolja a szemet, megvédi a
káros sugaraktól. 
– Féltjük a gyerekeket a sok televí-
zió-nézéstõl, számítógépezéstõl.

– Ezek nem ártanak a szemnek, azt
szoktam mondani, annál inkább a lé-
leknek. 
– Gyerekek. A bevezetõben már „el-
árultam”, hogy 9 unokának örül-
hetnek.

– Három gyermekünknél kilenc
unokánk született, akik valóban a sze-
münk fényei.FO
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A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a Ta-
nulmányok Tolna megye történeté-
bõl címû könyvsorozat szerkesztõje
írta, a sorozat II. kötetében megjelent
tanulmány elõszavaként. A Liszt-em-
lékév jegyében dr. Hadnagy Albert
munkáját az egykori fõlevéltáros lá-
nya, dr. Gutai Miklósné hozzájárulá-
sával folytatásokban közöljük, tisz-
telegve ezzel a kiváló szakember és a
híres zeneszerzõ emléke elõtt is.

Bonyodalmak az 
esztergomi mise körül

1855–1856
Liszt 1855. január 27-én levelet kapott
Augusztól, amelyben barátja figyel-
mezteti õt a pécsi püspöknek, Sci-
tovszky Jánosnak 1846-ban tett ígére-
tére, hogy a pécsi Székesegyház felava-
tására misét fog írni. Mint korábban
említettük, 1846-ban Szekszárdról va-
ló távozása utáni napon Liszt Sci-
tovszky püspök vendége volt Me-
cseknádasdon és Pécsett is a püspöki
palotában lakott. A püspökbõl azóta

hercegprímás lett. Most arra kéri Lisz-
tet, hogy ígéretét váltsa be egy, az esz-
tergomi Bazilika 1856-ban esedékes
felavatási ünnepségére írandó misével.
Liszt nagy örömmel fogadta a herceg-
prímás Augusz által közvetített üzene-
tét, s mindjárt hozzáfogott e zeneszer-
zõi eszményeinek annyira megfelelõ
feladat elvégzéséhez. Akkor még nem
sejtették, hogy az Esztergomi Mise
mennyi bonyodalomnak és intrikának
lesz az elõidézõje. Mindezek hátteré-
ben egyetlen ember állt, ugyanaz a gróf
Festetics Leó, aki a fiatal virtuóz Liszt
egyik leglelkesebb barátja és híve volt.
A zeneértõ, sõt maga is komponáló fõ-
úr az 50-es években a Nemzeti Színház
igazgatója, most egyszerre a kritikus
szerepében tetszeleg, a zeneszerzõ-
Liszt ellen fordul. Meggyõzõdése, hogy
Liszt túl modern, túl bonyolult és vilá-
gias szellemû zenéje nem felel meg az
ünnepi alkalomra, s mindenáron meg
akarja akadályozni elõadását.

Az Auguszhoz 1856-ban írt Liszt-leve-
lek ugyancsak megszaporítják a posta-
járást Weimar és Szekszárd között.
Nem kevesebb mint kéttucat levélben
olvashatunk az Esztergomi Mise válto-
zatos sorsáról, elõadhatóságáról, vagy
elõadhatatlanságáról. Hogy mennyi és
milyen nehézség volt ezen a téren,
hogy milyen döntõ szerepet játszott
Augusz Antal Liszt ellenzõi meggyõzé-
sében, dokumentálja az az iratköteg,
amelyet „Scitovszky hercegprímás ira-
tai” címen az esztergomi prímási levél-
tár õriz. A hercegprímás Festetics befo-
lyására Liszt miséjének elõadását – azt
hosszúnak ítélvén – az 1856. augusztus
3-i felavatási ünnep helyett jóval ké-
sõbb, november 1-jére tûzte ki. Telje-
sen indokolt volt és érthetõ a mûvészi
önérzetében mélyen megsértett Liszt
fájdalma és felháborodása. Ennek
Augusz elõtt baráti õszinteséggel ad ki-
fejezést. A hercegprímást is bosszantot-
ta a sok huzavona, az ellentétes vélemé-
nyek ostroma. 1856. július 16-án a kö-
vetkezõ udvarias, de ingerült hangú le-
velet írta Augusznak: „Méltóságos Báró
Csász. kir. Helytartósági Al Elnök Úr!
Méltóságodnak hozzám intézett bizo-
dalmas levele alkalmat nyújt nekem
õszinte bizodalommal viszont nyilvá-
níthatni, hogy mindenkor különös
megtiszteltetésemnek tartandom, ha
Méltóságodat házamban fogadhatom,
csak arra vagyok bátor Méltóságodat
egész õszinteséggel fölkérni, hogy a ne-
kem már annyi kellemetlenséget oko-
zott basilica fölszentelési zenét egysze-
rû hallgatással elmellõzni szíveskedjék:
– e kellemetlen tárgyat annyira fájlalom,
hogy mindenkit ahoz, akihez hivatala
szerint tartozik, a karigazgatóhoz utasí-
tok. Egyébiránt nagybecsü hajlamaiba
magamat ajánlva megkülömböztetett
tisztelettel vagyok...”

Auguszt azonban nem abból a fá-
ból faragták, aki ilyen esetben meg-
hátrál, sõt most mutatta meg igazán,

milyen bölcs és ügyes politikával tud-
ja kivédeni a prímás mögött álló ellen-
fél mesterkedéseit. Valóban annak
mutatkozott, amilyennek õt Liszt
megítélte. Augusz gyõzött és az Esz-
tergomi Mise a Bazilika felavatásán
mégis elõadásra került.

Lisztet nagyon meghatotta Augusz
Antalnak és egész családjának kiállása.
Errõl az õ amúgy is hálás természeté-
vel soha meg nem feledkezett. Ettõl
az idõtõl kezdve úgy érezte, hogy ba-
rátjával lélekben egyek voltak.

Augusz annyira szívén viselte a mi-
se ügyét, hogy a hercegprímás hozzá-
járulása után amiatt aggódik – vajon
Liszt elvállalja-e majd mûvének ve-
zénylését. Félelmének oka az volt,
hogy a felkérést nem a prímás, ha-
nem az elõkészítõ bizottság nevében
Seiler József karigazgató írta alá.

Liszt Auguszhoz írt levelében gyak-
ran emlékezik meg e válságos hóna-
pokról. Erre vonatkozóan csak egy le-
velébõl idézünk, melyet Szekszárdról
Rómába való visszatérése után, 1865.
szeptember 20-án írt a Vatikánból:
„Kedves Barátom, visszatérve laká-
somba és kinyitva írókészletemet,
mindjárt megtaláltam nyilvánvaló lo-
pásomnak bûnjelét, amelyet többé-
kevésbé elõre megfontolt szándékkal
követtem el Szekszárdon. Ez a bûnjel
egy Magyarország címerével ellátott
levélpapír, amelyen sietek Önnek ír-
ni, s amelyet jobban nem használha-
tok fel, mintha megvallom rajta Ön-
nek, milyen édes és boldog emléket
hagyott vissza szívemben az a néhány
nap, amelyet családjuk körében töl-
töttem. Már az elsõ 1846. évi szekszár-
di tartózkodásom alkalmával tapasz-
talhattam az ön vendégszeretetének
szívbõl jövõ varázsát, amely húsz év
múltán sem vesztett erejébõl. A ma-
gam részérõl most, húsz évvel öre-
gebben, még mindig meg tudom be-
csülni olyan álhatatosan odaadó ba-
rátság értékét amilyen az Öné. Ami-
kor ismét szerencsés lehetek Önhöz
visszatérni, ami remélhetõleg nemso-
kára lesz, legyen elkészülve arra, hogy

nem egyhamar hagyom el önöket...
Cellini szenvedései a „Perseus” alkotá-
sa idején azokra a mûvészi civakodá-
sokra és vitákra emlékeztetnek, ame-
lyeket 1856-ban az esztergomi misén
idéztek elõ. Mennyi nemes határo-
zottsággal avatkozott Ön kedves bará-
tom ebbe a küzdelembe, hogy végül
is teljes sikert arasson. Engedje meg,
hogy ismételten megköszönjem ezt a
9 évvel ezelõtt tanúsított állhatatossá-
gát mert ennek tulajdoníthatom jelen-
legi pesti tekintélyemet, amelynek az
esztergomi elõzmények nélkül nem
volna meg a kellõ alapja. Adja át kö-
szönetemet az én akkori kis prófétá-
imnak Heléne-nek és Annának is, akik
olyan határozottan állították, hogy
»Liszt miséjét elõ kell adni« és kérje
meg õket, hogy elõszeretetüket ter-
jesszék ki a »Szekszárdi« miséimre is.”

Az Esztergomi Misét külföldön elõ-
ször Prágában mutatták be 1856.
szeptember 28-án Liszt jelenlétében.
Bécsben 1858. március 22-én került
elõadásra a szerzõ vezényletével. A
magánszólamokat a pesti elõadások
szereplõi énekelték. A mise második
bécsi elõadásán, március 23-án már
Augusz is jelen volt. A következõ nap,
– 24-én – siet értesíteni feleségét a
nagy sikerrõl. Az elõadáson, bizonyá-
ra olyanok is jelen voltak, akik már a
bemutatót is élvezték. Minden részt
nagyon megtapsoltak, Lisztet több-
ször is kihívták. Bécsben határozot-
tan nagy párt alakult ki mellette. Liszt
jelezte Augusznak, hogy szeretne 14
napra Budára jönni egy pihenõre
Karátsonyihoz.

Az Esztergomi Mise Augusz által is
bizonyított nagy bécsi sikere két jelen-
tõs kedvezménnyel járt. Az egyik,
hogy a bécsi Staatsdruckerei kiadásá-
ban államköltségen jelent meg a mû
partitúrája. Valószínû, hogy Augusz-
nak e körül a kiadás körül is voltak ér-
demei. A mûvész bécsi rokonát, a kivá-
ló jogtudóst, Eduardot kéri meg, ha a
partitúra megjelenik, ennek legelsõ
két példányát egyidõben juttassa el
Magyarországra: egyiket a hercegprí-
másnak, a másikat Augusznak. Alig
várja, hogy utóbbinak ezzel is kifejez-
hesse háláját. A másik következmény
Ferenc József legfelsõbb elismerése,
amellyel 1859. április 10-én Lisztnek a
Vaskorona rendet adományozta. A ki-
tüntetésrõl szóló diplomát Liszt 1867.
május 4-én Eduard Lisztre és leszárma-
zottjaira ruházta át.

Liszt Bécsbõl egyenesen Pestre jön.
Április 10-én a Nemzeti Múzeum dísz-
termében, 11-én pedig a Belvárosi
Templomban újra felhangzott Liszt mi-
séje. A kisebb módosításokkal ellátott
mûvet õ tanította be és õ is vezényelte. 

A második elõadás után Liszt a fe-
rencrendiek templomába ment csen-
des misére. Ekkor vették fel ünnepé-
lyesen a rend confraterei közé.

Folytatjuk.
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 5.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 le-
vél és más dokumentum Lisztre vo-
natkozó anyaga került feldolgozás-
ra. Az anyag felkutatása, reprezen-
tatív összeállítása a Szekszárdi Álla-
mi Levéltár nagyérdemû, elhunyt
igazgatójának hézagpótló, nagy
szaktudást, hivatásszeretetet igény-
lõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendel-
kezésére álló gazdag anyagból
Liszt és Szekszárd, azaz Liszt és bá-
ró Augusz Antal kapcsolatát min-
den vonatkozásában feldolgozza.
Hátrahagyott dolgozata elõkészítõ
munkaként íródott, s mint ilyen,
kiegészítésekre, átdolgozásra szo-
rult. Ez a feladat a dolgozat lektorá-
ra hárult. Dr. Prahács Margit a le-
véltári anyag kiválasztásának nagy
és fáradtságos munkáját megilletõ
kollegiális kegyelettel vállalkozott
arra, hogy dr. Hadnagy Albertnek a
címben meghatározott témakörét,
s ezzel a témakörrel összefüggõ,
másutt õrzött iratanyag, már meg-
jelent Liszt-levelek, a Liszt-irodalom
és korabeli sajtótudósítások adatai-
val kiegészítse és az egész dolgoza-
tot a szükséges módosításokkal és
jegyzetekkel ellássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tet-
tünk: felhívtuk a figyelmet a báró
Augusz család levéltárában rejtõzõ
nagy értékekre.”

A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK



112011. április 10. MOZAIK

A rejtvény megfejtését április 24-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A március 27-i rejtvény helyes megfejtése: Bietigheim-Bissingen. A
helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Sólya Zsuzsanna, Szekszárd, Alpári Gy. u. 4. Gratulálunk!
Nyereményét postán küldjük el. 

Már a bûneset után elhangzott az is-
teni ígéret az elsõ pár embernek, a
Messiásra vonatkozóan: aki a kígyó
fejére tapos, az diadalmat arat a bûn
fölött. Igen sok idõnek kellett eltel-
ni ahhoz, hogy ez valóra váljon. Is-
ten ébren tartotta az Ószövetség
prófétáin keresztül ígéretét. Ha
nyomon követjük a Máté 1:17-ben
leírtakat, látjuk, hogy a dávidi ág Sa-
lamonon keresztül 28 nemzedék,
több mint ezer év – hosszú idõ.

Elõttünk egy király, akinek or-
szága nem e világból való. Király-
ságának szemet kápráztató dicsõ-
sége, gazdagsága nincs. Se palotá-
ja, se trónja, se hadserege, még
csak egy szamara sincs, csak 12 ta-
nítványa, akiknek jól ismeri jelle-
mét, lelkük rezdülését, kevéske hi-
tét, emberi gyengeségeit. Mivel
igaz, hogy nem õk választották Jé-
zust, hanem Jézus választotta õket
minden gyarlóságuk ellenére,
majd a Lélek erejével, megtisztult
szívvel, egy olyan ügynek a képvi-
selõi lettek, amely alapjaiban for-
gatta fel az akkor ismert világot.

Amikor elérkezik az idõ, Isten
üdvözítõ tervében mindig az elér-
kezett idõ függvényében történ-
nek a dolgok. Az eseményeket az
ember sem nem siettetheti, sem
nem késleltetheti. Jézus a dicsõ-
ség-szenvedés útján Jeruzsálem
felé halad, a szerint a menetrend
szerint, amit megírtak a próféták:
„Ime a te királyod jön hozzád, alá-
zatosan és szamárháton, teher-
hordó állat csikaján.” Jön hozzád

alázatosan „nem kardot csörget-
ve, nem a király és a szolga függõ-
ségi viszonyát éreztetve, hanem
jön a testvér szeretetével, e szere-
tet nagy bizonyítékával: az önfel-
áldozással.” Nincs senkiben na-
gyobb szeretet annál, ha valaki
életét adja a barátaiért. „Jön hoz-
zánk, mert szükségünk van rá.
Jön az írott vagy a hirdetett Igén
keresztül azért, hogy életre szóló,
üdvösségre való tanításával erõ-
sítsen, vigasztaljon, bátorítson.
Jön ma is és tõlünk is vár valamit:
idõnkbõl egy órácskát, javaink-
ból egy keveset, majd a szívün-
ket, életünket kéri, mindezt azért,
hogy áldásaival gazdagíthasson.
Ez a szamárháton jövõ király
nagy ígéretek hordozója, ebbõl
adódóan olyan ajándékok oszto-
gatója, amelyeknek földi mérték-
kel mért értékük minden képze-
letet felülmúl. Befogad oda, ahova
vágyik a lélek, az Atya országába,
ahol már helyet készített az Õt
szeretõknek.” 

Balázsi Zoltán ref. lelkész

Evangélium

Liszt Ferenc 
képeslapokon

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Szek-
szárdi Liszt Ferenc Társaság tisztelettel meg-
hívja önt a könyvtárba Liszt Ferenc életútja
és mûvészete képes levelezõlapokon cím-
mel Steiner Józsefné nagyatádi képeslap-
gyûjtõ magángyûjteményébõl rendezett ki-
állítás megnyitójára április 13-án, szerdán 17
órára. Bevezetõt mond és a képeslaptulaj-
donost bemutatja dr. Méry Éva, a mûvésze-
tek háza nyugalmazott igazgatója. Közremû-
ködik Müller Beáta énekmûvész, Németh
Judit elõadómûvész.

Három szekszárdi 
arany Brüsszelbõl

Tizenhárom magyar bor kapott érmet, köz-
tük négy aranyat a Monde Selection 2011-es
nemzetközi borversenyen, amelyen a hazai
borászatok közül ezúttal is a szekszárdiak
szerepeltek a legjobban.

A brüsszeli minõségellenõrzõ intézet
honlapján közzétett adatok szerint az
imrehegyi Béla Borászati Kft. 2009-es
Imrehegyi Nektár nevû édes borát, a szek-
szárdi Bodri-pince 2008-as cabernet franc-
ját, a szekszárdi Fritz-borház 2008-as évjára-
tú pinot noirját, valamint a szintén szek-
szárdi Mészáros-borház 2007-es cabernet
franc-ját díjazták aranyéremmel.

Az ezüstérmesek között is találunk szek-
szárdit: a Mészáros-borház 2007-es Merlot
Válogatása és a Fritz Borház két bora, az
egyaránt 2008-as kékfrankos és medicina
cuvée kapott elismerést.

A rangos nemzetközi versenyen ezúttal
is a francia boroknak ítélték a legtöbb, ösz-
szesen harminc érmet. Nagy aranyérmet
egy francia, egy dél-afrikai és három spa-
nyol bor érdemelt ki. A Monde Selection, az
1961-ben Belgiumban alapított független
minõségértékelõ intézet célja, hogy megta-
lálja és elismerésben részesítse a világ legki-
válóbb minõségû termékeit. A nemzetközi
borversenyen, amelyet minden év márciu-
sában rendeznek, 2000 óta szerepelnek
magyar borok. (MTI)

Léleképítõ
Április 18-án 18 órakor Kubik Anna Jászai- és
Kossuth-díjas színmûvésznõ, „Az ügynökök
a Paradicsomba mennek” címû játékfilm
egyik szereplõje lesz a Léleképítõ vendége a
Garay-gimnázium dísztermében. A belépés
díjtalan.

Kubik
Anna
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A legkisebbek után azonnal a legjobbak
veszik birtokba az aszfaltot a jól ismert
belvárosi körön. A profiknál mind a nõk,
mind a férfiak 5 kilométert teljesítenek.
A férfiaknál erõs mezõny várható: végre

eljön hozzánk Bene Barna háromszoros
korosztályos Európa-bajnok, aki leg-
utóbb Párizsban a fedett pályás Európa-
bajnokságon képviselte a magyar színe-
ket. Itt lesz két korábbi bajnok a miskol-
ci Tóth Tamás és az etióp származású
Erkolo Ashenafi, és elõször fut majd
Szekszárdon Minczér Albert a 3000 mé-
ter idei fedett bajnoka. A hölgyeknél a ta-
valyi gyõztes veszprémi Kovács Zsófia
tûnik a legesélyesebbnek, az õ dolgát Si-
mona Staicu nehezítheti meg.

Az általános iskolások futama mel-
lett a szervezõk nagy hangsúlyt fek-
tetnek az integrált futamra – az épek
és fogyatékkal élõk közös kocogásán
a szegedi látássérültek is jelezték rész-
vételüket. Az igazi örömöt pedig a
4x1000 méteres váltó és az amatõrök
5000 méteres futása jelenti majd a
rendezvény befejezéseként. A jelent-
kezéseket és nevezéseket minden fu-
tam esetében 60 perccel a rajt elõtt
tegyék meg az indulni szándékozók.
A részletes idõrend megtalálható a
www.sportelmeny.hu oldalon. 

ÚTVONAL: Garay tér (versenyköz-
pont) – Szent István tér – Bajcsy-Zsi-
linszky u. (Fasor) – Garay tér.  

FÕRENDEZÕ: Sportélmény Alapít-
vány, Társrendezõk: Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata,
Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegye-
sület, Tolna Megyei Fogyatékosok
Szövetsége. A VERSENY FÕVÉDNÖKE:

Báró Twickel György, a Baron von
Twickel Szõlõbirtok tulajdonosa, a
rendezvény névadó fõtámogatója és

Horváth István,
Szekszárd Me-
gyei Jogú Város
polgármestere. A

VERSENY CÉLJA:

A futás népszerû-
sítése, tömeg-
sport-lehetõség
biztosítása, valamint versenylehetõ-
ség a profik számára. NEVEZÉS:

Interneten, a www.sportelmeny.hu
honlapon található on-line nevezési
lap kitöltésével, valamint a verseny-
központban, a verseny napján 13 órá-
tól. A helyszíni nevezés az adott futa-
mok rajtja elõtt egy órával zárul. NE-
VEZÉSI DÍJ: április 1-jétõl és a helyszí-
nen 2000 Ft. Nevezési díjak (váltófu-
tás) 5000 Ft/váltó. Nevezési díj befi-
zetése a fenti határidõig a Sportél-
mény Alapítvány bankszámlaszámára
(K&H 10404601-00009908-
00000008) lehetséges. A befizetõ
egyértelmû azonosíthatóságáért a
nevezõ felel. A nevezési díj befizetése
a versenyen való indulási szándékot
jelenti, a nevezési díj visszatérítését a
nevezõ semmilyen jogcímen nem
igényelheti.

Fel a futócipõvel!
Európa-bajnokok is rajthoz állnak a Garay téren

Olimpia ötpróba 
Országos szinten már útjára indult
a LONDON 2012 olimpiai ötpró-
ba elnevezésû sorozat, mely Tol-
na megyében az V. Domaine Gróf
Zichy-futóversenyen veszi kezde-
tét. A távok rövidsége miatt a fel-
nõttek 1 pontot (5 km-es futás), a
gyermekek 2 pontot gyûjthetnek
(korcsoportok szerinti futam) a
Garay téren. Mindkét esetben tel-
jesítés után az ötpróba külön
standjánál kell 500 Ft nevezési dí-
jat fizetni a Londonba vágyóknak.
További információk a helyszínen
a hangosban hangzanak majd el.

Útlezárások
Kedves Lakók! A futóverseny mi-
att a Garay tér és a Szent István
tér április 16-án 12 órától 18 órá-
ig le lesz zárva. A Széchenyi utca
az egykori Skála Áruháztól a Dr.
Szentgáli Gyula utcáig (nagy
gyógyszertár) lesz lezárva a for-
galom elõl. A Mészáros Lázár ut-
ca múzeum felõli végén csak
egy sáv lesz lezárva, így a Holub
utca felé lehet majd közlekedni.
A lezárások miatt a fent említett
idõszakban a buszjáratok útvo-
nala is módosul. A posta elõtti,
Liszt Ferenc téri, nyomdai és mú-
zeumi buszmegállókat a járatok
nem ejtik útba.

Változtak a
vegyszerszállítás szabályai
Új rendelet lépett hatályba március 23-án
a mezõgazdasági vegyszerek és üzem-
anyagok mezõgazdasági vontatóval
vagy lassú jármûvel – 40 km/órát meg
nem haladó sebességgel – vontatott
pótkocsin történõ közúti szállításáról,
a szállításoknál használt szállítóegység-
re és annak személyzetére vonatkozó
új elõírásokról. Mezõgazdasági vegy-
szert, üzemanyagot csak olyan módon
lehetett és lehet jelenleg is szállítani,
hogy az a környezetet ne veszélyeztes-
se. A Magyar Agrárkamara és a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium közötti tár-
gyalások eredményeként elvetették azt
a szigorítást, ami a folyékony mûtrá-
gya és üzemanyag szállítására szolgáló
tartányok háromévenkénti hatósági
vizsgálatát írta volna elõ. Maradt az ed-
dig is alkalmazott hatévenkénti felül-
vizsgálati kötelezettség. Nem szigoro-
dott a vegyszer- és üzemanyag-szállí-
tást végzõ jármû vezetõjének szakké-
pesítésére vonatkozó elõírás sem. Me-
zõgazdasági vegyszer és üzemanyag
belföldi közúti szállításánál – 40
km/órát meg nem haladó sebességgel
– szállítóegység vezetõje az lehet, aki az
ilyen anyagok szállításával kapcsolatos
szabályokból a közlekedési hatóságnál
vizsgát tett, vagy a veszélyes áruk szál-
lítására vonatkozó speciális ADR-vizs-
gabizonyítvánnyal rendelkezik. Vagyis

mindkét bizonyítvány alkalmas a köz-
úti közlekedésben való részvételre,
nemcsak az ADR-bizonyítvány. Akik
még nem rendelkeznek a szállításhoz
szükséges szakképesítéssel, azok azt
2011. december 31-ig megszerezhetik. 

A mostani változással megszûnt a
vegyszerek és üzemanyagok gazdál-
kodási, saját célra történõ szállítási tá-
volságának korlátozása is. A rendelet
szerinti 50 kilométeres távolsági kor-
lát elõírása kizárólag szolgáltatás kere-
tében végzett szállításra vonatkozik,
amennyiben az mezõgazdasági vonta-
tóval vagy lassú jármûvel történik. 

Forrás: MA
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Telt ház, közönségvonzó meccsek a bokszgálán
Halász Gábor kiütéssel szerzett nemzetközi bajnoki címet

Hosszú embersor igyekezett be-
jutni a sportcsarnokba múlt
szombaton az esti ökölvívógálá-
ra. A vártnál is nagyobb érdeklő-
dés hátterében több dolog is
meghúzódott. 

A boksz iránti érdeklõdés – hét éve ren-
deztek Szekszárdon legutóbb ilyen
nagyszabású eseményt –, és hogy a fõ-
mûsorban mégiscsak egy helyi kötõdé-
sû versenyzõ, a fõszervezõ, Halász Gá-
bor kapott helyet. De ez sem lett volna
elég a telt házhoz, ha nem a szegé-
nyebb réteg pénztárcájához igazítot-
tan, jócskán a teljes produkció értéke
alatti áron (800 forint) lehetett volna
megvásárolni a belépõt. Így viszont
nem csak a küzdõtér, a lelátó, hanem a
karzat is körös-körül megtelt, ami fon-
tosabb volt  a magasabb jegyárakkal és
a szponzori támogatásokkal kalkulál-
ható kis nyereség elérésénél. Persze,
aki ismeri Halász Gábor nagy-nagy szí-
vét, az tudja, ott munkált benne a szo-
ciális érzékenység: másfél doboz ciga-
retta áráért már megvehetõ legyen a
belépõjegy a gálára, ami az õ megkoro-
náztatása jegyében is fogant.

REMEK FELVEZETÉS 

SZEKSZÁRDIAKKAL

A kezdés a bejárat elõtti dugó miatt
csúszott egy bõ fél órát, de ez a profi
bokszgálákon ugyanúgy megszokott,
mint rockkoncerteken, ahol a közön-
séget szinte éheztetik a produkcióra. A
felvezetést az Unio Box Team Szek-
szárd saját nevelésû, amatõr kategóri-
ában versenyzõ felnõtttriója végezte
el. Jó volt látni, hogy szívós, kemény el-
lenfelek érkeztek, így fel volt adva a lec-
ke a mieinknek a hazai közönség elõtt
nagyon kellõ gyõzelem megszerzésé-
hez (amúgy karrierjük szempontjából
nem számított a fellépés). 

A ringsarokban pedig üdvözölhet-
te a közönség azt az egykori kedven-
cet, Erõs Lajost, aki miatt aktív korá-
ban már többször is megtelt a sport-
csarnok. Õ ezúttal felkészítõként,
edzõként debütált a nagyobb nyilvá-
nosság elõtt. Ott állt a 66 kg-os Kisbé-
ri Máté és a nehézsúlyban versenyzõ
Novák György mögött, s adta a taná-

csait a rá jellemzõ nyugodtsággal a há-
romszor három perces menetek szü-
neteiben az egykori EB-ezüstérmes,
olimpai ötödik, a profi kategóriában
tucatnyi komoly meccsen diadalmas-
kodó sikeres ökölvívó. „Alakul a dolog,
úgy érzem, jó lesz ez elõbb-vagy
utóbb” – értékelt már az edzõterem-
ben Erõs Lajos. „Mindketten egy ki-
csit a belsõ drukk miatt erõlködtek, si-
etették a dolgokat, de visszaköszön-
tek azok a hármas ütéskombinációk,
amiket megbeszéltünk, s amivel végül
is meggyõzték a pontozókat. Ezen az
úton kell menniük tovább” – tette
hozzá a mester.

Ne feledkezzünk meg Vas Kriszti-
ánról sem: a szekszárdi mini ember
esélytelen volt a nála vagy két fejjel
magasabb Gyakov Istvánnal szem-
ben, de azzal a csupa szív, olykor látvá-
nyos, nagy ütésekre törekvõ harcmo-
dorral és ütésálló-képességgel, ami jel-
lemzi a szekszárdit, technikai fejlõdés-
sel, taktikai tudatossággal idõvel lehet
keresnivalója akár a profi kategóriá-
ban is.

Négy ráhangoló meccs következett
ezután, és a félmeztelenek, a profik
vették át a  fõszerepet.  Jót tett a han-
gulatnak, hogy valamennyi meccs vé-
gig ment, s ahol a versenyzõk képzett-
ségével vagy kondicionális állapotá-
val akadtak problémák, ott komikus
jelenetek kötötték le a nagyérdemû fi-
gyelmét. Aki megmaradt emlékeze-

tünkben, az mindenképpen az elsõ
meccses kubai származású Torres
Marim Ericles. Alighanem egy nyers
tehetség õ, akinek vannak még gond-
jai az alapokkal, de gyorsasága, ritmus-
érzéke és ütõereje okán bizonyára ott
legyeskednek már körülötte a promó-
terek.

Ezután egy-egy meccs erejéig ízelí-
tõt kaptunk a K-1 és a thai box világá-
ból a sportág szekszárdi kötõdésû
harcosa, Dékány Roland szervezésé-
ben. Az egyesek által hõn óhajtott
brutalitás elmaradt, mert a felek jól
védték a sima rúgásokat, de a thai
bokszban a térddel indítottakat is.

EZ MÁR ÜTÕSEBB 

HALÁSZ GÁBOR VOLT

Ennyi élmény után már vártuk a tetõ-
pontot, a katarzist. A nagyra nõtt, de so-
kaknak még mindig „kis Halászt”, aki
profi pályafutása során bejárta Európa
számtalan gáláját, kihívója lehetett
olyan nagy egyéniségeknek is, mint a
fénykorában  nehézsúlyban a top tízbe
tartozó Herbie Hide. Halász a maga ví-
vó stílusú, remek védekezéseket elsajá-
tító, intelligens bokszával 28 gyõzel-
met bekasszírozott pályafutása során,
de õ is vágyott már arra, mint korábbi
klubtársai, Bognár, Kalocsai, vagy a
mostani ringsegédje, Erõs Lajos anno,
hogy saját hazájában, szûkebb pátriája
elõtt szerezzen valamiféle övet, címet,
dicsõséget. 

Több mint ezer szempár szegezõ-
dik a ringre, elromlik a technika, se-
baj, a közönség szívesen énekli a him-
nuszt. A Halász Gáborhoz képest tör-
pe méretû, albán Visoka magabiztos-
nak látszik, a ringben is az. A lehetõ
legkellemetlenebb ellenfelek kategó-
riájába tartozik: lent hordja a fejét,
beugrásokkal kísérletezik, lórúgás
erejû felütésekkel próbálkozik, és ha
csak egy tizedmásodpercre is üthetõ-
vé válik, azonnal közönségbosszantó
módon fogásba menekül. Lehet,
hogy Gabira ez vár 12 meneten ke-
resztül? – vetõdött fel a nézõk több-
ségében. – Halász nem az a kiütõs tí-
pusú bunyós, sokszor fejben nyeri
meg a meccseit – nyugtatom meg a
mellettünk izguló szurkolót.

Aztán az ötödik menet cáfolatát ad-
ja az addigiaknak. A mi fiunk kiad ma-
gából egy négyes-ötös sorozatot – elõ-
ször nagy gondban az albán. S még
mielõtt Dõry Miklós vezetõ bíró el-
kezdené a „számtanórát”, az ellenfél
trénere az összegyûrt törölközõ fel-
emelésével jelzi: részükrõl nem me-
het tovább a meccs!...

Fergeteges taps és éljenzés egy he-
lyi sportoló ünneplése okán a városi
sportcsarnokban! KO-gyõzelem a leg-
fontosabb meccsen, a legjobbkor. Ez
mintha ütõsebb Halász lett volna –
jegyzem meg Gabinak a meccs után. 

– Így igaz, erre a harcmodorra pró-
báltunk átállni a felkészülés során, s
be is jött. Lajos a felütéseket kérte tõ-
lem, ezzel megfogtam az ellenfelet, és
még rátettem a horgokat, ami a
meccs végét jelentette” – elemezte ki
a kiütést elõidézõ szituációt az EBO
újdonsült nemzetközi bajnoka. – Be
fogjuk bizonyítani, hogy a Gábornak
igenis megvan az ütõereje ahhoz,
hogy idõ elõtt befejezhesse a mérkõ-
zéseket. Ha ez benne van a meccsben,
az edzésmunkát is ebbe az irányba
kell elvinni a jövõben – jött a magya-
rázat Erõs Lajostól.

Szép este volt, a fõszereplõ ezerszer
köszöni ezt a benne bízó, õt támogató
cégeknek és a rá kíváncsi hálás nézõse-
regnek. Ígéri, azon lesz, hogy ha lehet-
séges, a kötelezõ címvédõ mérkõzés is
Szekszárdon legyen! B. Gy.

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON a városközpont-
ban, téglaépületben, I. emeleti, 
30 m2-es, távfûtéses garzonlakás
eladó. Irányár: 5,7 M Ft. Érd.: 
06-20/916-52-34.

SZAKKÉPZETT, gyakorlott ápolónõ
Szekszárdon és környékén házi be-
tegápolást, injekciózást, bioptronlám-
pás kezelést vállal. Érd.: 30/237-62-
16, 74/316-014.

Halász Gábor (balról) és albán ellenfele, Xhavit Visoka
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ÁPRILIS 15. (PÉNTEK) 10.00 ÓRA
KAÁN KÁROLY XIX. ORSZÁGOS TERMÉ-
SZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VER-
SENY TOLNA MEGYEI FORDULÓJA. A
verseny az általános iskolák 5–6. osztá-
lyos tanulóinak ad lehetõséget arra,
hogy országos verseny keretében hasz-
nosítsák természet- és környezetisme-
reti, biológiai, földrajzi tanulmányaik,
önálló lakóhelyi és terepi megfigyeléseik
tapasztalatait. A megyei fordulón az isko-
lai háziversenyek gyõztesei vehetnek
részt. Az országos versenyre a korcso-
portonkénti legjobb tanulók (megyénként
1-1 fõ) jutnak tovább. A versenyt meghir-
detõje a mezõtúri Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti Verse-

nyért Alapítvány, fõvédnöke a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium.
Helyszín: Babits mûvelõdési ház és
mûvészetek háza, Szekszárd, Szent
István tér 15–17. (Fõiskola „E” épülete)
Versenykoordinátor: Sebestyénné
Tóth Gabriella.

ÁPRILIS 15. (PÉNTEK) 17.30 ÓRA
TÁRSASTÁNC-TANFOLYAM (TÁMOP
B/9) záróeseménye: Koszorúcska 

ÁPRILIS 18. (HÉTFÕ) 15.30 ÓRA
VÁROSTÖRTÉNETI KLUB A BABITS-
BAN Téma: Húsipari termékek fo-
gyasztása. Elõadó: Lukácsovics Ivett
szakipari mérnök

ÁPRILIS 19.(KEDD) 10.00–10.45-IG
ÉS 11.00–11.45-IG
„FÖLD NAPJA” TÁMOP B/3. Környe-
zeti szemléletformáló elõadás diákcso-
portoknak.
Te mit teszel a Földért?
A Zöldtárs Alapítvány játékos, szem-
léletformáló elõadása iskolás csopor-
tok számára a Föld napja alkalmából.
Elõadók: Baka György elnök (Zöld-
társ Alapítvány) és Gaál Zsófia, okl.
környezetmérnök (Szekszárdi Klíma-
kör). Az oktatást kiegészítõ, interak-
tív elõadás nyilvános és ingyenes. A
részt vevõ iskolás csoportoknak elõ-
zetes jelentkezés és idõpont-egyez-
tetés szükséges! Jelentkezési határ-

idõ: április 12. További információ
és jelentkezés: Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Há-
za, telefon: 74/529-610, e-mail:
info@babitsmuvhaz.hu
A program Szekszárd Megyei Jogú
Város a TÁMOP 3.2.3. pályázatának
keretében a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza közre-
mûködésével valósul meg.

MÁJUS 25.–JÚNIUS 17.
41. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
Pályamunkák beküldési határideje:
2011. április 29. 
Pályázati kiírás és nevezési feltételek a
www.babitsmuvhaz.hu honlapon.

ÁPRILIS 30. (SZOMBAT) 9.00 ÓRA
SAKKTALÁLKOZÓ
A program a TÁMOP 3.2.3 pályázat-
ból valósul meg.
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Örömmel adjuk hírül, hogy április 21-én,
csütörtökön 16 órakor az Illyés Gyula
Megyei Könyvtárban új témákkal foly-
tatódik a „Családi angol” szülõi foglal-
kozás. Elõadó: Fehér Judit (nyelvtanár
és szülõ). A csoportos foglalkozás cél-
ja, hogy módszertani tippekkel és sok-
rétû nyelvgyakorló anyaggal segítse
azokat a szülõket, akik otthon, önálló-
an szeretnék támogatni gyermekeik
angol nyelvi fejlõdését.

A korábbi foglalkozáson beszélget-
tünk a kisgyerekek nyelvtanulási sajá-
tosságairól. Bemutattuk, milyen játé-
kos és örömteli tevékenységi formák-
kal támogathatják gyerekeik angol-
nyelv-tudásának fejlõdését. Gyakorlati
ötleteket adtunk arra vonatkozóan,
miként lehet angol nyelvû képes-
könyveket, mondókákat és dalokat
feldolgozni, valamint miként lehet a
mindennapok részévé tenni a rend-
szeres, közös angolozást. Mindehhez

sok forrást is ajánlottunk. Reméljük,
hogy az elsõ foglalkozás óta eltelt idõ
alatt sok örömteli percet töltöttek an-
golozással otthon, és hasznosnak bi-
zonyultak a bemutatott források is.

Milyen témákat érintünk a folytatás-
ban?
• Hogyan dolgozzunk fel képesköny-

veket, mondókákat és dalokat? (rö-
vid ismétlés)

• Hogyan fejlesszük kisgyermekünk
beszédkészségét?

• Miért hasznos a kézmûves-tevékeny-
ség a nyelvtanulásban is? Milyen tár-
gyakat alkothatunk, és mit tehetünk
a közös barkácsolás közben és után?

• Milyen játékokat játsszunk, és hogyan
használjuk ezeket nyelvtanulásra?

• Hogyan kommunikáljunk gyer-
mekünkkel a tevékenységek köz-
ben, hogy az fejlesztõ és motivá-
ló legyen?

Bár építünk az elsõ részben elhang-
zottakra, szeretettel várjuk azok je-
lentkezését is, akik az elsõ foglalkozá-
son nem tudtak részt venni. A foglal-
kozás résztvevõi megkapják a Családi
angol címû füzetsorozat új, ötödik ré-
szét, valamint a bemutatódia-sorait. A
foglakozás látogatása ingyenes, és ma-
gyar nyelven folyik. Jelentkezni az Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtár idegen
nyelvi (74/528-108) és gyermek-
könyvtári (74/312-209) részlegében
lehet személyesen vagy telefonon, va-
lamint elektronikus levélben a
tanyamacska@gmail.com címen
2011. április 18-ig. Minimum létszám:
16 fõ. 
HONLAP SZÜLÕKNEK (LEARNENGLISH
PARENTS) http://www.britishcoun-
cil.org/parents. HONLAP KISGYERE-
KEKNEK (LEARNENGLISH KIDS)
http://learnenglishkids.britishcoun-
cil.org.

Új témákkal folytatódik a „Családi angol”

Az idénybűnözés egyik téli jellemzője a
füstölt áruk lopkodása. Ez húsvét kö-
zeledtével jócskán megszaporodik. A
zsiványok – véletlenül sem mondom,
hogy megélhetési bűnözők – szabá-
lyos és általában előre eltervezett kör-
utakat tesznek, s a családi házak pad-
lásain, a különböző különálló mellék-
épületekben – füstölő, kamra, nyári
konyha – tárolt füstölt sonkát, kol-
bászt, szalámit, oldalast, szalonnát,
csülköt leaggatják a rúdról, és elviszik.
Persze, nem egyetlen kisebb, a család
szükségletét jelentő sonkát raknak a
pakkba, hanem mázsaszám. Mindezt

részben megeszik, másrészt pedig elad-
ják. Dr. Buda Bernadett százados, a
Szekszárdi Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési és kommunikációs referen-
se egy, a minap történt lopás kapcsán
arról számolt be, hogy az elvitt étkek ér-
téke mintegy ötszázezer forintot tett ki. A
kifosztott család feljelentést tett a rend-
őrségen, ám mint azt a százados ta-
pasztalja, sokan nem fordulnak a ható-
sághoz, mondván, úgysem találják meg

a betörőt. Pedig szép számmal deríti ki a
rendőrség, ki vagy kik a sonkatolvajok.
És hozzátette azt is, hogy a tavaly augusz-
tusban megváltozott szabálysértési tör-
vény értelmében akár hatvan nap elzá-
rást is kaphat az elkövető. Ha fiatalkorú
az illető, harminc napot tölthet rács mö-
gött, persze akkor is, ha a lopott holmi
értéke nem éri el a húszezer forintot. 
Ötleteket sorolt dr. Buda Bernadett ar-
ra vonatkozóan, miként védheti meg a

polgár – esetünkben – a húsvéti son-
káját és egyéb finomságait. Például:
tartson kutyát! De az is a biztonságot
szolgálja, ha a szóban forgó mellék-
épületekre biztonsági rendszert szerel-
tetnek. Kiemelte, hogy vannak olcsó
és bekapcsolódásukkor rémületet kel-
tő – iszonyatosan visító – szerkentyűk.
De a tapasztalatok szerint jó szolgála-
tot tesznek a mozgásérzékelők is. Az
érkező vagy belopódzó ilyenkor egy pil-
lanat alatt fényárba kerül, mint egy
színházi főszereplő. Naná, hogy az
„előadást” ebben az esetben önszán-
tából megszakítja…                 - hm -

Városi krimi

Sonka, kolbász, szalámi

Országos döntõs a Babits
iskola zenetörténeti csapata

Az ország öt régiójából 3-3 csapat jut to-
vább annak a vetélkedõnek az országos
döntõjébe, amelynek során zenei mû-
veltségüket mérhetik össze az általános is-
kolás diákok. A Kissné Szonn Ibolya ének-
zene tanár által létrehozott verseny azért
is fontos, mert Bartók, Kodály és Liszt or-
szágában a gyerekek mindössze heti egy
órában foglalkoznak zenével, énekléssel.
Márpedig a fiatalok értelmi-érzelmi fejlõ-
déséhez nélkülözhetetlen lenne ez. A me-
gyei, majd régiós szinten lebonyolított
verseny dél-dunántúli fordulóját a  közel-
múltban tartották a szekszárdi Liszt Fe-
renc Zeneiskolában. Az elsõ és második
helyezést elért soltvadkerti, illetve paksi
csapat mögött a Babits Városa Trió sze-
rezte meg a harmadik helyet, így õk is ott
lesznek az országos fordulóban. A szek-
szárdi Babits Mihály Általános Iskola csa-
patát Elek Zsófia (8. c), Papp Anna (7. a)
és Sziegl Benedek (8. c) alkotta. Felkészí-
tõ tanáruk: Naszladi Judit.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. ÁPRILISI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 19., kedd 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló.

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal,
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 19., kedd 15–17 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 36. sz. iroda,
II. sz. választókerület

Április 12., kedd 16-17óráig, 
Garay János Általános Iskola
Április 26., kedd 16–17óráig,
Gyakorló Általános Iskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 
14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 36. sz. iroda,
III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ 
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 
17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 
16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 
16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület  
A hónap második hétfõjén 
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület  

A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 
17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén 16.30–18.00 óráig
Bejelentkezés: a 74/510-663 telefon-
számon.
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 
17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 
17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy háló-
zatkorszerûsítés miatt 2011. május 10-
én 8 órától várhatóan 16 óráig  Szek-
szárd: Fáy A. u., Cseri J. u. 1–49., Bé-
ri B. Á. u. páratlan oldal 51–69., Május
1. u. 1–4., Baktai Italdiszkont területén
áramszünet lesz.

MEGHÍVÓ 

Egy ÁVH-s magánélete

A Tolna Megyei Tudományos Isme-
retterjesztõ Egyesület tisztelettel
meghívja önt következõ ismeretter-
jesztõ elõadására. Az elõadás címe:
Péter Gábor, az ÁVH egykori vezetõ-
je magánéletének és személyes am-
bícióinak történeti-lélektani szem-
pontú elemzése, levéltári dokumen-
tációk, mint elsõ rendû forrásanyag
alapján. Elõadó: Dr. Pisztora Ferenc.
Az elõadás idõpontja és helye: ápri-
lis 14. 17.30 óra. Elõadóterem
(ÁNTSZ-székház) Szekszárd, Dr.
Szentgáli Gy. u. 2.

Egy demokratikus társadalom törvé-
nyekre és szabályokra épül. Ez persze
néha nem a legkényelmesebb, de csak
ez adhat biztonságot. Történelmünk-
ben volt, amikor kemény, elrettentõ
büntetések vártak a törvénysértõkre.
A magántulajdon védelme pedig erõ-
teljes volt. 

Ki ne hallott volna a lopások miatti
kézlevágásokról, vagy a kerékbetörés
és a lefejezés intézményérõl. A magyar
jogtörténet ezer évét nézve, a lopás
büntetése mindig is a legfontosabb
fokmérõje volt az adott kor társadal-
mi viszonyának.

A világ változásával egyes orszá-
gokban a büntetés nem a szigor és az
elrettentés, de még csak nem is az íté-
lethozatal gyorsaságának irányába
mozdult el. Emlékezhetünk, hazánk-
ban is hányszor és milyen indokokkal
enyhítették a Btk.-t. Valaha elképzelhe-
tetlen lett volna, hogy egy bûnös nem
börtönbe megy, hanem hazatérhet há-
zi õrizetbe. (Miért nem szobafogság-
nak nevezik?) 

Véget kellene vetni annak a szemlé-
letnek, hogy egy súlyos bûncselek-
mény elítéltjének elsõsorban jogai
vannak, és ha úgy adódik, élete végéig

kényelmes zárkában, folyamatos or-
vosi ellenõrzés mellett, nem éppen kõ-
fejtéssel tölti börtönnapjait. 

A „megélhetési bûnözés” fogalmá-
nak közbeszédbe való megjelenésénél
cinikusabb megfogalmazás az elmúlt
húsz évben nem született. Pedig más
értékeinek eltulajdonítása egyszerûen:
lopás. 

Azt én sem gondolom, hogy egy kif-
lit lopó éhenkórászt életfogytiglanra
ítéljenek, de el kell gondolkozni, hogy
mely típusú bûncselekmények miatt
milyen ítéleteket hozhasson egy bíró-
ság. A demokrácia félreértelmezése,
hogy mindenki mondhat mindenkirõl
mindent, és hogy mindenkinek min-
dent lehet, következmények nélkül. Ez
a filozófia a jogállam erõsödése helyett
egy anarchiába hajló állapothoz ve-
zet. Ezért jelenhettek meg az elsõ
„érinthetetlenek”, akiken nem fog
Justitia haragja.

Egy demokratikus ország, ha kell,
változtat igazságszolgáltatásán, és a
visszaesõ, erõszakos bûnözõket tar-
tósan kizárja a társadalomból. Sõt,
még mélyebbre vág a társadalomra
káros jelenségek szövetébe. Nálunk
húsz éve várat ez magára. Eközben

felnõtt egy generáció úgy, hogy azt
látták, a bûnt nem követi a súlyának
megfelelõ büntetés.

Mindannyiunk érdeke, hogy ez
megváltozzon. Arról ritkán szólnak
a hírek, hogy hány olyan bûnözõ
életformát folytató személy van sza-
badlábon, aki még soha nem vonult
börtönbe, mert valahogy mindig
megúszta. Túl sok ilyen „egybe-
nyakú” rohangál az utcán, a jóérzé-
sû emberek felháborodására. Tapasz-
talható, hogy az ítélkezésnek ez a „be-
szélgetõs, megértõs-nevelõs” módsze-
re hova vezetett. A tisztességes, becsü-
letesen élõ, gyermekeit taníttató pol-
gár pedig méltán háborog, és irritál-
ja, mikor egy hazug arányosság elve
alapján egyenlõségjel kerül a betörõ
és az otthonát, értékeit védelmezõ ál-
lampolgár közé.

A nehéz helyzetben élõket segíteni
kell. De segítséget csak annak lehet és
kell adni, aki hajlandó együttmûködni
a társadalommal saját sorsának javu-
lása érdekében. Vagyis: a társadalom
segítségére csak az számítson, aki elfo-
gadja és betartja az alapvetõ társadal-
mi játékszabályokat. Miközben ter-
mészetesen az egyén viselkedése nem
azonosítható egyetlen társadalmi cso-
port viselkedésével sem. 

Hollendus Zsolt

Bûn és…

Nyugdíjasok figyelmébe

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Megyei Vöröske-
reszt Nyugdíjas-alapszervezete értesí-
ti tagjait, hogy április 22-én diós, má-
kos és fonott kalács árusítása lesz
reggel 6–7 óra között a Hunyadi u. 4.
sz. alatt. Megrendelés személyesen,
ezzel egy idõben a megrendelt áru
árát be kell fizetni. Diós és mákos ka-
lács: 400 forint/db, fonott kalács:
350 forint/db. A megrendelést foga-
dónapokon (hétfõ 8–12 óráig, csütör-
tök 8–10 óráig) lehet megtenni.

Kézimunka-foglalkozás 

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Nyugdíjas-alapszervezete kézimunka-
foglalkozást tart április 14-én, csütör-
tökön 14 órai kezdettel a Dózsa
György u. 1. sz. alatt. Elsõ alkalommal
kitûzõkészítés lesz (rózsa). Minden ér-
deklõdõt várnak.

Projektépítõ verseny
gyerekeknek

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazga-
tóság és a pécsi Szivárvány Gyer-
mekház projektépítõ versenyt hir-
det általános iskolai csapatok
számára a Föld napja alkalmából.
Téma: az ésszerû energiafelhaszná-
lás, a szelektívhulladék-gyûjtés, az al-
ternatív energia, vizeink, erdõink vé-
delme egyre fontosabb kérdéssé vál-
tak napjainkra. A program helyszí-
ne: Tettye, április 20, délelõtt 10.00
óra. Információ: Szûts Éva, mûvésze-
ti elõadó, PKK Szivárvány Gyermek-
ház 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.,
72 253 477.
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